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« … ser-se Nobre

é ser-se a grande incoerência e a grande impotência que somos todos,

hoje, perdão,

que eramos todos, ontem.

Em certo sentido todos herdámos as qualidades e os defeitos do Nobre,

todos visitamos o povo aos domingos,

todos gostamos muito da nossa terrinha,

todos sabemos evocar, entisicar, devanear, aluar, errar.

Em certo sentido, todos somos falhados e “conseguidos”

como o autor do Só »

Alexandre O'Neill, “Uma olhadela para António Nobre”, In Flama, 1974



1.

   Parou e olhou para cima, sentou-se no banco e pensou:

- A passarada nas árvores chama-me a atenção, não consigo é perceber o 

que  me  estão  a  tentar  dizer,  advertir,  talvez  «Saber,  saber  para  sentir 

melhor, sentir para saber melhor. A sensação está na base de tudo».

De repente afigurou-se a seus olhos a inutilidade em tudo o que o rodeava,  

aquele  instante  foi  o  principio,  mas  não  sabia  bem de  quê.  Fisicamente 

sentia a mesma moleza mas a sua alma, a modos que,  acordara. Na forma 

do  raciocínio  pousou  o  estranhamento,  não  o  mesmo  que  o  tinha 

acompanhado  pela  vida  fora,  este  era  de  outra  ordem,  de  uma  espécie 

diferente,  de dentro para fora,  o inverso do que sentia  antes.  Aquilo  que 

acontece vem de dentro,  do  fundo,  em relação ao mundo não  um facto 

singular mas o modo de ser geral de tudo. Também por vezes o raciocínio 

cai em si, desconfia disso e fica lento, é compreensível portanto a dificuldade 

em falar de tudo isto, mas o que sentiu a partir de um determinado instante 

veio para ficar, tinha a certeza disso. 

- Por vezes naquele que os outros vêm um falhado esconde-se um grande 

génio - disse o tio mais para animar do que a possibilidade da excepção vir a 

revelar-se na sua pessoa.

Vive provisoriamente com o velho na Avenida da Liberdade, uma falsidade 

como outra qualquer. Gosta de tagarelar, é divertido. Não sabe realmente há 

quanto tempo não faz nada, a mudança deu-se nos finais de fevereiro - em 

que mês estamos agora? - desligou definitivamente o telemóvel, nunca mais 

apareceu na redacção, perdeu a pasta com o portátil não sabe aonde, os 

files já devem ter sido apagados por alguém:

-  Estranho é que nunca ninguém me procurou. 

«Não  terei  repouso  mínimo  enquanto  não  encontrar  um  sentido,  mas  a 

velhice  aproxima-se  e  nada  de  escrito  se  tornou  legível»  escreveu  a 

Cristiana e suicidou-se aos quarenta anos, a sua única amiga: 

-  É  perdoável  que  eu  esteja  um bocadinho  em baixo,  e  para  o  homem 

reflexivo a preguiça é preciosa. 

Sobe e desce a Avenida sem saber o que fazer até ao jantar. 

- Que cores tenho no prato - pergunta o tio.



- O verde da alface, vermelho pimento, a cebola de cor indefinida, batatas 

amarelo desmaiado, a cenoura violeta - responde ele. 

- Violeta, as cenouras são laranja não são? - interroga-se o velho irritado. 

- Essa é violeta - insiste na mentira. 

Irá inevitavelmente amanhã de manhã confirmar a aberração com a Dona 

Maria, ficará  furioso e estará alguns dias sem falar. No fundo gosta do jogo 

e ele quando está inspirado inventa coisas porreiras que não existem, mas 

deviam, como por exemplo já haver carros que levitam, pessoas que voam, 

as ruas à noite estão iluminadas com lâmpadas de várias cores, verdadeiras 

jóias para a sua imaginação, mas que não poderá nunca confirmar, como o 

caso da cenoura violeta. Desespera, porque é que lhe mentia, qual era o 

interesse?

O quarto do tio é uma divisão intima e escura, no chão as ripas de soalho 

impecavelmente enceradas pela Dona Maria com quem ele sempre achou 

tem um caso,  é  uma  mulher  com cerca  de  cinquenta  anos  ainda  muito 

bonita, impecavelmente bem conservada, o peito abençoado, com um rosto 

ossudo de maçãs  salientes,  olhos  severos.  No verão  faz  a  lida  da casa 

apenas de soutien e cinta de renda com ligas a segurarem as colans de seda 

cristal, como se ele também fosse invisual. 

As paredes são forradas com diversas texturas onde se entretém, acaricia a 

almofadada em cetim com as mãos espalmadas, de vez em quando encosta 

a face e fica assim imenso tempo a babar-se, na parede pintada a tinta de 

areia raspa as unhas e coça  as costas a sorrir, na de espelho espalma o 

corpo nu, primeiro de frente depois de costas, uma vez viu lágrimas a caírem 

vencendo os obstáculos na cara enrugada. Não se sabe se ele sabe quando 

o estão a observar à  porta do quarto sempre aberta, é-lhe indiferente o que 

seja quem for possa pensar.  As paredes serem assim foi  uma excelente 

ideia, das poucas, do sobrinho. 

Toca o telefone. 

- O tio tem telefone? - pergunta espantado.

- O que é que acha, está parvo ou quê? vá mas é atender. 

- Nunca tocou, pensei que estava cortado há anos - desculpa-se. 

-  Nunca esteve cortado,  posso precisar  dele numa emergência -  olha na 

direcção da voz do sobrinho com alguma preocupação -  importa-se de ir 



atender? 

Levanta-se com presságio estranho mas pode ser só a ansiedade que dá o 

toque de qualquer telefone fixo, mesmo que a chamada não seja para nós.

-  Estou,  quem fala?  -  ouve  alguém a  respirar  mas  pode  ser  impressão, 

desliga e fica a olhar, a olhar para o auscultador sem saber que pensar. 

- Quem era? - pergunta o tio com indiferença. 

- Ninguém, era engano - responde enquanto discretamente estica o braço e 

desliga a ficha rdis da parede. 

Para embalar, cada um deitado no seu sofá como de costume, lê em voz alta 

de preferência policiais, Ri-fi-fis e Vampiros, aos quais de vez em quando dá 

uns retoques na tradução, mesmo assim ficando longe da perfeição: 

- «Sou um anão e um assassino, duas coisas que não se podem separar, 

uma implica a outra.  O primeiro homem que assassinei  tinha  por hábito 

quando nos cruzávamos na rua,  eu com vinte e tal anos, pegava-me ao 

colo,  beijava-me  na  testa,  cantarolava  canções  de  embalar,  levava-me 

consigo o tempo que lhe apetecia, sempre a gracejar com a minha condição 

de boneco animado,  vêm como as nossas vidas se podem dirigir  para o 

assassínio? este louco, este perseguidor, violador do meu corpo e da minha 

alma.  Quanto à infância,  os meus pais  eram baixos  embora  não fossem 

anões, a herança do meu pai foi suficiente para nos manter numa casa de 

bonecas, divisões pequenas, cadeiras pequenas, quadros em miniatura, tudo 

pequeno, pequeno, pequeno, o mundo dos gigantes existia ao longe, muito 

longe, um som estranho para lá do muro do jardim, pobre mamã e papá, 

apenas queriam o melhor para mim, conservavam-me como se fosse um 

vaso de porcelana,  uma flor  de  estufa,  devem ter  sonhado que viveriam 

eternamente,  mantendo-me  como  uma  borboleta  num  vidro,  contudo, 

primeiro morreu o pai, e em seguida o fogo consumiu a casinha, também a 

mãe  desapareceu  e  fiquei  só,  a  olhar  para  as  cinzas,  lançado  para  um 

mundo de monstros e titãs, apanhado numa paisagem de realidade, atirado 

e esmagado nas profundezas do abismo...»



  Estão espalhadas pela casa, penduradas nas paredes onde encontraram 

espaço, aparentemente a única razão para estarem ali  e não noutro sitio 

qualquer, e que tipo de relações se foram formando naquela nova ordem 

para além da vida e cujo elo de ligação é ele? às vezes nem isso porque há 

certos personagens que não faz a minima ideia em que realidade encaixam. 

É uma espécie de deus daquele mundo, o que ainda vive, frequentemente 

intervem e altera a constelação, vira tudo de pernas para o ar, separa por 

exemplo os pais, cada um na sua divisão deixando inevitavelmente os dois 

juntos naquele casino dos anos sessenta, estão no auge do seu imaginário e 

das  suas  vidas  também,  acha  que  foi  a  partir  dali  que  começou  tudo  a 

descambar, nunca mais os viu  tão apaixonados numa foto ou fosse onde 

fosse. Tem a certeza que não gostam da proximidade, mas insiste, de vez 

em quando enche uma parede só com fotografias deles. O tio adora todos, 

embora não saiba ao certo quantos são e não faz ideia quem eram algumas 

daquelas almas antes de os reconhecer pela descrição do sobrinho, mas 

também não lhe interessa, aquele mundo é de certa maneira  agora o dele 

também, com a simples particularidade de estar vivo.

- O menino mexeu outra vez nas fotos dos pais, e depois eu é que tenho de 

os aturar.

-  Aturar como tio? eles estão mortos há anos.

- E depois? não me venha dizer que tem estas fotos todas aqui só porque 

sim, não o tenho em conta num daqueles que morrem sem saberem bem 

porque viveram.

- Não precisa de ofender, e não percebo essa preocupação com os meus 

pais, nunca lhes ligou nenhuma, não me diga que é um daqueles que se 

penitenciam após  o  pecado  consumado,  o  tio  foi  espectador  passivo  da 

loucura que a vida deles representou, deixou o barco afundar-se e não fez 

nada  para  o  impedir,  desculpe  a  franqueza  mas  este  assunto  ainda  me 

consegue deixar nervoso. 

-  Já vi  que hoje está inspirado e quer  conversa,  entendo a sua reacção 

porque   sofreu  na  pele  a  loucura  dos  momentos  que  privou  com  eles, 

embora me surpreenda, pensava que já tivesse o entendimento da coisa. 

Deixe-me  contar-lhe  uma  história:   Eramos  três  irmãos,  de  família  com 

Títulos justificados em gloriosos feitos do passado, muito antigos, a nossa 

linhagem perde-se na história de Portugal – acaricia com os dedos o anel de 



Brazão - mas isso agora não vale a pena desenvolver. Como era muito mais 

novo fui o mais protegido, o que permitiu nunca ter de me preocupar com o 

sustento,  uma  benção  de  Deus  digo  reconhecido,  o  irmão  do  meio  o 

Tonecas foi um excelente militar, tinha herança genética de um verdadeiro 

infante,  um  bravo,  ultimo  braço  armado  do  regime,  o  que  para  um 

monárquico é obra, morreu numa caçada em África como sabe, quanto a 

mim ele era como todos os militares um bocadinho apalermado. O Manelito 

achava o mesmo, era o mais velho, o herdeiro natural dos Títulos, por razões 

que a razão desconhece abraçou a mulher da fileira contrária, apaixonou-se 

pela República, foi deserdado, ainda casou com uma rapariga de nome e um 

dote que não era nada de se deitar fora, e o resto também, uma bela fidalga,  

mas infelizmente a tuberculose foi sua madrinha de matrimónio, morreu nova 

no parto da filha, diziam que deu o último suspiro quando viu a bebé nos 

braços do Manuel. Um homem de paixões fortes, o menino tem muita coisa 

dele. Para complicar ou farto de ser viúvo, casa em segundas núpcias, sem 

mais nem menos, com uma rapariguita de quinze anos sem apelido, a sua 

avó Isária, ele com quarenta e cinco, para a família foi a machadada final, 

republicano e romântico afinidades que só um louco pode ter, mas o amor 

era verdadeiro, duradouro, sete filhas de seguida entre as quais a sua mãe. 

Não sei bem se a  história que lhe contaram corresponde exactamente ao 

que realmente aconteceu, embora não me agrade desiludir o imaginário de 

ninguém  a verdade é que o seu avô foi um simples chefe de estação dos 

comboios de Braço-de-Prata, morreu de desgosto e cirrose, depois da morte 

com  tuberculose  praticamente  em  simultâneo  da  filha  do  primeiro 

casamento, Arlete a solteirona e fidalga genuína, e da sua avó, os grandes 

amores  da  sua  vida,  entregou-se  à  aguardente.  A  proposito,  e  se 

bebêssemos uma pinga  do whisky  que o  menino  guarda  no seu quarto, 

enquanto o vai buscar aproveito e vou fazer uma coisa que ninguém pode 

fazer por mim. 



No corredor pára em frente à foto do avô Manuel, é como se olhasse para o 

irmão, são iguais.

- A sua mãe foi sempre a minha sobrinha preferida, a que puxava mais à 

nobreza da família, vou confessar-lhe, acho que já tem estofo para digerir, 

apaixonei-me por ela, e eu nessa altura já me considerava velho imagine,  

não resisti  e levei-a comigo para a minha casa no Estoril,  revelou-se por 

encantamento  uma  mulher  belíssima,  tinha  porte  cinematográfico,  muito 

parecida  com  uma  estrela  italiana  da  época,  como  é  que  ela  se 

chamava? ...Silvana Manganno. Rapidamente se tornou numa das vampes 

que  inundavam o  Casino  em plena  Guerra  Mundial,  e  embora  dele  não 

tivesse tirado outro proveito o apelido da nossa família abria muitas portas, a 

sua figura também corroborava o nome. Foi uma  faceta da sua mãe que 

tenho pena que o  menino não tivesse  visto,  talvez  atenuasse a  imagem 

menos feliz que gravámos dela para o final da vida, mas acredite, era uma 

mulher e peras a minha sobrinha, tinha a tristeza elegante aquilo a que os 

ingleses tão bem chamam  becoming,  mas tinha também uma fogosidade 

que me envelhecia ainda mais, as suas paixões efémeras exasperavam-me, 

suportava  tudo  calado,  condescendente  e  calmo  por  fora  despeitado  e 

desfeito por dentro. Foram tempos gloriosos, cheios de glamour como se vê 

nos filmes, havia festas todas as noites, andava tudo louco como se o mundo 

estivesse  para  acabar  a  qualquer  momento,  o  que  não  estava  longe  da 

verdade, mas a nossa realidade era outra, de repente o mundo inteiro era 



aquilo, divertia-se ali. Olhando para hoje é difícil de acreditar que este canto 

já tenha sido sitio onde se passeava a fina-flor-do-entulho da humanidade. A 

despropósito deixe-me dizer-lhe uma curiosidade que me foi dado constatar, 

todas as  gerações julgam que a  moda da cocaína é uma invenção sua. 

Enquanto ela esteve debaixo da minha alçada tudo bem, entendiamo-nos 

cada um com os seus segredos em silêncio,  quis o destino que no pós-

guerra surgisse o seu pai,  mudou tudo,  uma paixão arrebatadora que só 

podia trazer colada a paranóia. Um dandy, o tipo de homem que julgo já não 

existe, era fruto da conjuntura, as estrelas de Hollywood ofuscavam, o seu 

pai imitava o Paul Newman,  embora quanto a mim fosse um belo homem 

não tinha a perfeição de traços do actor mas por outro lado os gestos o 

charme a descrição eram europeus, mais refinados, devia também ter sido 

actor. Era um egocêntrico, só pensava em si próprio, incapaz de criar laços 

sólidos  com  outro  ser  humano,  limitava-se  a  representar  fugazmente  os 

sentimentos comuns do mundo que o rodeava. As suas acções eram sempre 

um papel estudado uma entrega falsa a determinada situação, porque no 

fundo o que somente importava era o seu bem-estar,  a sua vida.  Nunca 

encontrei nele a preocupação por algo que não lhe dissesse directamente 

respeito, um espectador fã de si próprio, se olhasse à sua volta iria reparar 

que além da minha sobrinha ninguém contava com ele, mas nunca o fez, 

iludia-se com a ideia que os seus problemas uma vez resolvidos eram um 

bem para a humanidade sabe-se lá porquê, no fundo sempre achei que as 

suas não-dúvidas existenciais eram sobretudo medo da morte, a dele porque 

com a dos outros podia ele bem, um lugar comum. A partir daqui a história é 

um drama dos piores, a Guerra-Fria, não me apetece mais falar disso, agora 

se me dá licença vou rezar o terço. 



2.

  Refugiado entre as suas pernas insistia que não queria tomar banho, ainda 

por cima um duche rápido antes de jantar, procurava no pai a cumplicidade 

que  não  existia,  mas  o  seu  silêncio  e  o  sorriso  confundiam.  A  fraulein 

discretamente agarrava-lhe a mão com firmeza e puxava, determinada mas 

meiga – nein, nein - Resistia. Os olhos abandonavam a leitura e fixavam-se 

nos seus, o tempo parava - angst vor etwas - dizia ironicamente para a ama 

que se derretia toda na sua presença. Nunca soube, nunca percebeu o que o 

pai fez na vida, lia muito, principalmente em Alemão a língua adoptada pela 

família graças ao avô Belarmino, uma das personagens mais fantasiadas do 

seu imaginário.  O que é  que o  tio  saberia  sobre  o lado paterno da sua 

família?  O  pai  diletantava  é  o  termo  que  ocorre,  no  perfil  feito  pelo  tio 

reconhece  alguns  traços  mas  acha  que  ninguém  conhece  outro  na 

totalidade,  por  isso  os  grandes  amores  de  entrega  absoluta  são  uma 

falsidade,  como  quase  tudo  sendo  o  quase  igual  a  esperança.  Um  dia 

desapareceu  sem levar  nada,  a  station  ficou  esquecida  na  garagem,  as 

roupas no guarda-fatos  até  terem sido  esquartejadas pela  mãe num dos 

seus acessos de fúria e desespero antes de decidir pôr termo à vida com 

sessenta valiuns pela garganta abaixo.

- E agora o que é que fazemos? - o primeiro cigarro ao canto da boca a 

imitar o pai  provocou o riso do irmão e da bebé ao seu colo, sentados no 

degrau da entrada enquanto o tinoni se afastava.

Não se sabe quanto tempo estiveram esquecidos naquela enorme casa onde 

morava  também o  caos,  mas  foram tempos  maravilhosos,  em liberdade, 

quantas  crianças se  podem gabar  de  ter  tido  esse privilégio.  Finalmente 

podia  livremente  ir  para  a  linha  do  comboio  fazer  canivetes  dos  pregos 

alinhados  no  carril  à  espera  que  o  comboio  os  espalmasse,  explorar  as 

grutas com tremores de terra por baixo do campo de tiro dos Comandos, 

apanhar girinos na lama da cratera aberta pela escavadora da construção, 

levar o irmão à escola primária e vaguear pela vila com a bebé no carrinho 

até as aulas terminarem, voltarem para casa sem terem ninguém à espera, 

até ao dia que os vieram buscar e os separaram. Lembra-se de ter pedido a 

Jesus que não fosse para sempre.

A avó Flora levantou-se num repente e disse com alguma aflição que tinha 



de  ir  ver  as  crianças.  Com  vida  não  os  chegou  a  visitar,  morreu  pelo 

caminho,  no  funeral  o  motorista  entregou  simbolicamente  à  mãe  já 

recuperada o pacote de pasteis de Belém que a patroa tinha comprado para 

os netinhos. A mãe se antes da tentativa de suicídio já não batia bem depois 

ficou completamente passada. Só muito tarde e para certo alivio, Deus lhe 

perdoe, é que percebeu que à semelhança da sua quase todas as famílias 

eram (são) também disfuncionais.

- «Mesmo antes da morte já ele estava ausente e as pessoas que lhe eram 

mais próximas tinham aprendido a aceitar essa ausência, a encará-la como 

atributo  fundamental  do  seu  ser,  agora  que  partira  o  mundo  não  teria 

dificuldade em se adaptar ao facto de ele ter partido para sempre, a natureza 

da sua vida preparara o mundo para a sua morte, fora uma espécie de morte 

por antecipação e se e quando fosse lembrado sê-lo-ia vagamente, não mais 

que vagamente» -  fecha o livro e olha para o velhote -  há coisas que é 

impossível  dizer ou fazer melhor,  temos de as respeitar na sua perfeição 

universal,  são a verdade,  a  tal  em verdade vos  digo,  essa característica 

divina  sem  dúvida,  permite-nos  tomá-la  como  nossa,  usá-la  como  nos 

pertencesse, também se chama apropriação, neste caso faço minhas estas 

palavras em relação ao meu pai também.

- E faz o menino muito bem!

Guarda religiosamente dentro de uma caixa antiga de sapatos o casaco de 

malha com o seu cheiro, de vez em quando vai buscá-la à prateleira de cima 

do guarda-fatos destapa-a e aspira aquele aroma adocicado que traz paz 

não  sabe  bem  porquê,  a  cada  nova  investida  o  cheiro  é  mais  ténue 

revelando a inevitabilidade do seu desaparecimento.

- Nada dura para sempre.



3.

  No jornal aberto em cima da mesa caem as palavras do empregado:

- Essas gajas que escrevem crónicas nos jornais irritam-me.

O seu espanto silencioso foi tomado como cúmplice. 

- Essa por exemplo - aponta o dedo ao artigo de Célia Oliveira - cada vez 

que vai em serviço a algum país do Médio-Oriente, e é sempre para esse 

lado que a mandam o que não deixa de ser estranho nem árabe sabe falar, 

tem orgasmos mentais em todo o lado, vem-se toda em Cabul masturba-se 

em Bagdad - olha para o cliente tomando súbita consciência do exagero - 

desculpe deixo-me ir,  mas é que não percebo qual é a ideia dela - limpa 

maquinalmente a mesa do lado com um pano amarelo vivo aparecido não se 

sabe de onde - trabalho doze horas por dia neste café, e sou licenciado em 

comunicação social,  porque é  que as  suas experiências,  vividas  por  ela, 

haviam de me satisfazer? - não consegue deixar de sorrir e o empregado 

reparando no sorriso disfarçado olha para ele muito sério - sabe onde ela 

quer chegar? 

Se até ali tinha conseguido evitar o diálogo, a esta pergunta o seu olhar não 

dava alternativa: 

- Não faço ideia - e não fazia mesmo, porque o fosso que existia entre ele e 

a Célinha era muito mais fundo do que aquela personagem poderia alguma 

vez imaginar. 

- Já calculava, mais um cafézinho? 

Antes de se ir embora chama o empregado e com um sorriso nos lábios diz: 

- É judia, neurótica por natureza. 

O empregado olhou para ele como se olhasse para alguém completamente 

idiota. 



- Sai daqui, desaparece da minha vista - sopra o ar.

- Mas ó Célinha...

- Célinha o caralho, já não te posso ver. 

- Mas o que é que eu fiz? - o desconhecimento da causa é honesto. 

- É mais o que não fizeste, queres que te diga outra vez pela milionésima 

vez, eu digo não me importo de repetir as vezes que forem precisas - respira 

fundo - falta de ambição meu caro - inclina-se para ele de forma um bocado 

apeixeirada. 

- Ficas tão sexy quando te irritas. 

- É esse o teu mal, não dás luta, és um panhonhas, e não te vou contar outra  

vez,  a  noite  toda,  a  quantidade de  oportunidades que deitaste  por  água 

abaixo, tu foste  pivot   meu Deus é o topo de carreira, desististe, interferia 

com a tua escrita, preferes ficar em casa a bater punhetas... 

Ele aproveita a estucada na ferida para  tentar revirar posições, levanta-se 

do sofá com determinação:

- Espera aí, isso não, estás a ofender, eu tinha razão e não foi só por causa 

da escrita, imagina como me sentia quando querias fazer amor por exemplo, 

e eu só recebia imagens da velha do jornal das oito com a machadada no 

peito que o velho ao lado com a cabeça desfeita lhe deu antes de dar um tiro  

nos cornos, isto o telespectador não vê, é poupado, e porque será? - fica em 

silêncio durante alguns segundos para  dar tempo à visualização mental da 

cena - diz lá como é que um homem assim tem condições de “satisfazer” - o 

gesto ridículo entre-aspas sai  sem querer -  a mulher,  e tu sabes do que 

estou a falar porque se não  encontrares satisfação em casa não te fazes 

rogada de a procurar fora dela, ambos sabemos do que estou a falar. 

Foi talvez a única vez durante a relação amorosa que teve coragem de a 

enfrentar,  uma  coragem  desmedida  e  saiu  tudo  cá  para  fora,  deu  a 

machadada final na relação. Pela ultima vez na vida, espera, ela chorou a rir 

duas horas,  nunca percebeu bem onde é que estava tanta graça. Sente falta 

dos braços dela cruzando-se nas suas costas.



4.

  O tio delira constantemente, temos de absorver as suas palavras como 

parte de um todo, uma única conversa a vida toda, só assim as suas frases 

fazem algum sentido:  

- Devemos ter sempre muito cuidado em relação a Kant ou na verdade em 

relação  a  qualquer  outro  filósofo  alemão  - descasca  a  maçã  de  forma 

singular, a mão esquerda envolve-a completamente enquanto por dentro o 

"chino" na mão direita desenrola a casca, que cai fora do prato - entram por 

ele  adentro,  dois  homens,  sentam-se  no  cenário  imaginado  com  tanto 

trabalho, com o àvontade de quem pertence ali, seja onde for no mundo dos 

sonhos, não sei se o menino está a ver o meu desespero, deito-me com 

medo de os encontrar outra vez, e tenho a certeza que é o que vai acontecer 

depois de adormecer. Há sonos que começam bem,  risonhos na medida do 

meu desejo, nunca sei realmente quando, entro no sonho, deixo de ser eu a 

controlar  mas sinto  e  vejo  tudo,  um mundo de fantasia,  algo  que nunca 

conseguiria  sequer  imaginar  -  mas  isso  é  óptimo  diz  o  sobrinho  -  era 

excelente, só que agora já vou de pé-atrás, observo tudo com atenção, salto 

de pormenor em pormenor, não me consigo fixar, talvez por isso acontecem 

coisas estranhas, ainda mais estranho que o estranho do sonhar, é difícil de 

explicar,  deixe-me  contar  o  diálogo  no  último  sonho,  lembro-me 

perfeitamente - «temos de evitar que se cometam os erros do passado, não 

queremos nenhuma revolução como as de antigamente, imagina a barbárie, 

não é que eu não compreenda o desespero do povo naquela altura, se agora 

é o que é, naquele tempo a miséria era absoluta, não existia sequer a mera 

ideia do endividamento o nosso principal aliado hoje. Não há ponta por onde 

se pegue, dá-me um só exemplo de algo que dignifique a humanidade, que 

não tenha sido feito com o sofrimento de alguém, não meu amigo, ou nos 

concentramos no principio das coisas ou andamos á deriva em manobras de 

justificação pontuais. Negar tudo, desmascarar desde a origem e não ceder 

ao do mal o menos entranhado na medula da história universal. È de facto 

importante  definir  o  principio,  desde quando? do homem-das-cavernas,  o 

cromagnon, génesis, pecado original, da cultura grega? A partir  de Jesus 

Cristo sem dúvida, repara, na sua mensagem pela primeira vez se diz que 



somos todos, mas mesmo todos, iguais, filhos de Deus. Nega tudo o que o 

precedeu, apresentando como alternativa precisamente o contrário. Deixa-

me dizer-te, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver discórdia que 

eu leve união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que 

eu leve a verdade, aqui tenho algumas dúvidas na verdade, aceitemo-la no 

contexto da fé,   onde houver  ofensa que eu leve o perdão, onde houver 

desespero  que  eu  leve  a  esperança,  onde  houver  tristeza  que  eu  leve 

alegria, onde houver trevas que eu leve a Luz, a minha preferida, Revolução 

da Luz parece-me um bom titulo, ou será demasiado esotérico? a propósito, 

apaga a luz do tecto estamos a dar nas vistas. Já todos dormem, esqueces 

que a luz não tem por onde sair, como sinalizar presença. Pois é, o espirito 

que alberga em si Deus, obedece a uma instância superior, que enquanto 

tal, propõe uma forma e é capaz de realizá-la, por isso caminha lentamente,  

poupa o corpo, divide o esforço por etapas, chegar a determinado monte que 

avistas ao longe na paisagem do pensamento,  com a experiência o olho 

torna-se clínico na medida interior das distâncias, entre uma parede e outra, 

entre o nascer e o pôr do sol existe um espaço limitado, entre o adormecer e 

o acordar dedica toda a vida, estuda o caminho enquanto tomas o pequeno-

almoço no refeitório mal-cheiroso do hospício com restos de odor a lixivia 

purificadora, quando voltares para a cama recomeça o sonho na dúvida se 

passas na aldeia que entretanto se desenhou a meio do caminho, quem é 

que não tem saída? E a forma material? No âmbito  do cristianismo esta 

revelação manifesta-se na forma de vida dos eleitos, a existência profética 

do homem expropriado, através da fé abandona toda a pretensão de dar 

forma a si mesmo, por isso converte em material a presença divina...»

- Não sei que dizer – responde o sobrinho sem ter percebido muito bem onde 

é  que  o  velho  queria  chegar,  e  verdadeiramente  espantado  com  a  sua 

memória.

- Ali sentados e eu a meio do pecado com a empregada, em sonhos claro, 

sou  um  homem  velho  nunca  passaria  pela  cabeça  de  ninguém  que  na 

prática conseguisse cometer semelhante proeza. Já viu, faz algum sentido 

porquê eu, logo a mim, uma pessoa simples? – os dois sorriem. 

- Vou dizer a hora, o exacto momento em que tudo aconteceu, onze e trinta 

no  relógio  da  igreja,  olhei  o  ponteiro  dos  segundos  no  seu  invariável 

caminho, a atenção presa ao iminente saltitar  do minuto. Voltei  a olhar o 



todo,  não reconheci  o  mundo, como quando  se  acorda de  um pesadelo 

demasiado real. Deixei de pertencer ao lugar, os sons a luz não me eram 

mais familiares, aquele brilho estranho e de repente as púpilas explodiram, o 

big bang. Por momentos pensei que tinha morrido, acariciei as mãos, a pele 

era macia, o corpo presente, duvidei logo que a morte fosse assim. Tinha a 

absoluta certeza de ainda existir, tudo normal, na escuridão leitosa, sorrio na 

esperança  que  nada  mais  me  afecte.  Precisava  de  encontrar  alguém 

conhecido, que virasse a esquina e desse de caras comigo, um amigo de 

infância,  o Pereira aquele que morreu atropelado pela charrete conduzida 

pelo próprio pai. Quis tanto regressar à infância. Os outros ignoram-me, sou 

demasiado velho, desconfio deles, há sempre algo de esquivo complicado 

demasiado intimo presente nas conversas, precisa-se de certos requisitos 

que pervertam nem que seja para um simples copo. Paira no ar o desabafo 

que gostaria de ter cúmplice “call me next week, by by love” - por momentos 

o velho fica em silêncio, e o sobrinho de olhos fechados sentado ao lado dele 

-  onde  estão  as  personagens  dos  escritores?  sempre  interessadas, 

inteligentes,  atentas,  sensíveis,  lúcidas,  conscientes.  Caminhei  só entre a 

multidão, tive de me desenrascar, apertava-se-me o coração, estava cego, 

mesmo ali no meio da rua. Estava-se mesmo a ver que ia dar-se o meu fim, 

mas lembro-me que só perguntava, ainda com as últimas imagens na retina, 

a  partir  daqui  o  que  será  de  mim? -  sorri  visivelmente  agradado  com o 

raciocinio - quando deixei de ver tornei-me invisível - diz convicto enquanto 

ajeita os colarinhos da camisa - mas tenho a benção de ser observado por 

almas de outro mundo, o menino devia experimentar ser cego por uns dias – 

o sobrinho responde de olhos fechados que já ninguém repara nele,  não 

precisa de ficar cego - eu sei, embora não o admita por minha causa, tem 

medo.

- Acha? - pergunta espantado e abre os olhos.

- Tenho a certeza, e confesso-lhe que não é caso para menos, ainda hoje 

sempre que saio, raramente é verdade, não tenho a certeza de voltar a casa, 

na altura afasto logo esse pensamento senão vai  comigo lá  para fora,  à 

espera que seja cilindrado por  um autocarro ou esmagado pela multidão 

apressada, mas o pior de tudo é a inevitabilidade do ser observado pelos 

homens sem saber quem e como são, mas há uma ginástica pré-saída, uma 

respiração própria, são os mesmos medos de quem tem medo de ficar um 



dia cego ou daqueles que atrofiam por tudo e por nada. Adiante, onde é que 

eu ia? 

- Não me lembro tio. 

- O menino tem de ter cuidado consigo, está a ficar senil. 

- Sim tio, não podia ter mais razão, há quem também lhe chame loucura. 

-  Ai  sim?  -  foi  a  rampa  de  lançamento  para  outra  galáxia,  dedica-se  a 

semicerrar os olhos para o candeeiro da rua que espreita pela janela da sala: 

- O menino vendeu o porsche? 

- Não. Perdi-o. 

- Perdeu como, perde-se assim um carro daqueles? 

-  Não  me lembro  onde  puzio  - as  gargalhadas  encheram a  casa,  até  o 

pessoal das fotos sorriu, excepto aquela senhora num retrato a óleo que não 

fazíam a minima ideia como é que ali tinha aparecido, austera, tínham receio 

que estivesse nela a sua origem, a sua pose era de julgadora, chamavam-

lhe  Veuve  Cliquot,  era  muito  parecida  com  a  velha  das  tampas  do 

champanhe. 

- Conte lá essa historia - recosta-se no sofá com a languidez de um gato 

velho que gosta de ouvir histórias para adormecer. 

- Não há grande coisa para contar, saí com Mello, estacionámos a viatura 

algures  na  periferia  do  Bairro.  e  já  o  sol  ía  alto  à  porta  do  Garage 

descobrimos  que  nenhum de  nós  fazia  a  minima ideia  onde  o  tínhamos 

deixado. Não é incrível? e o mais insólito é que ainda hoje não me lembro, e 

pior, perdi também o comando e as chaves todas, já fiz uma cópia da de cá 

de casa. 

- As drogas dão-lhe cabo da memória. 

- Deixe estar, hei-de me lembrar, é preciso dar tempo ao tempo. 

- Devia ter ido logo no sábado a seguir à feira-da-ladra, disseram-me que 

tudo o que é roubado aparece por lá na feira seguinte ao furto. 

- O tio acha que se vendem porsches na feira-da-ladra? além disso não sei 

se o carro foi roubado - um silêncio constrangedor.

- Sei lá, nunca mais lá fui desde que perdi a vista, fazer o quê? - levantou-se 

visivelmente ofendido e disposto a dar por terminado o serão, disse sem se 

virar - o menino desilude-me com essas histórias estúpidas. 

Não lhe apetecia nada ir para a cama com o velho chateado, se não voltasse 

a acordar não se iria perdoar em o ter ofendido, por isso resolveu segui-lo 



até ao quarto, esperou que ele se ajoelhasse junto à cama com o terço na 

mão, pigarreou. 

- O que é que quer? 

- Ensine-me a rezar o terço - afirmou com toda a humildade que conseguiu 

na voz. 

O marquês ficou por momentos a reflectir, em silêncio, depois abriu a gaveta 

da  mesinha-de-cabeceira,  tirou  um  pano  de  flanela  cuidadosamente 

dobrado,  abriu-o,  estendeu  o  braço  na  direcção  do  sobrinho,  o  colar  de 

pérolas com uma cruz em ouro branco deslizou com delicadeza para a  sua 

mão, estendida sem ele dar por isso.  Ajoelhou-se. 

- Vai aprender a rezar o Santo Rosário, oiça com atenção, repita comigo as 

rezas e não diga mais nada. O Papa João Paulo II disse que o Rosário é o 

compêndio da Bíblia, nele meditamos, em cada Mistério todas as passagens 

bíblicas. O Paulito abençoado por mão divina, acrescentou os  Mistérios da 

Luz aos existentes, completando sem sombra de dúvida o ciclo do Rosário, 

que até ali tinha sofrido com a humanidade a ausência de claridade, a Luz.  

Está a seguir-me? - completamente respondeu o sobrinho - ficamos assim 

com  o  Rosário  completo,  os  Mistérios  da  Alegria ou  Gozosos desde  a 

Anunciação do Anjo até ao encontro do Menino Jesus entre os doutores no 

Templo, os  Mistérios da Luz ou  Luminosos desde o Baptismo de Jesus à 

Eucaristia, os Mistérios da Dor ou Dolorosos a agonia de Jesus no horto até 

à Crucificação, os Mistérios da Glória ou Gloriosos ressurreição de Jesus até 

à Coroação de Nossa Senhora. 

- O tio acredita nas tretas da ressurreição e da coroação? 

- O menino tem de entender o caracter simbólico de cada uma das mais 

pequenas referências divinas até ao mais absoluto disparate mistico. Ter o 

entendimento puro é a única ambição a que o religioso se pode dedicar, para 

rematar posso dizer-lhe que em relação à Ressurreição há muitas teorias, a 

verdade foi  negada no acontecimento em si,  adiante,  em Mateus e João 

encontro o pragmatismo, uma determinada intenção realizada de Jesus, em 

Marcos  e  Lucas  manifesta-se  o  delírio  dos  homens.  O  que  chamamos 

Coroação  é  uma  determinada  percepção  da  forma,  mas  isso  é  outra 

conversa, tenho uma verdadeira amante na Teologia, na verdade a única. 

- E a Dona Maria? 

O riso tossico é contagiante. 



-  O menino tem o dom de preverter  toda e qualquer cerimónia por  mais 

religiosa  que  seja,  mas  confesso  de  outra  maneira  também  o  faço, 

acrescento os anjos, as fadas e a feitiçaria tão temida, bem vindo ao meu 

mundo, a si e à Dona Maria. Concentração agora, a oração do Terço inicia-

se na cruz que está na extremidade, onde se reza a oração do Creio, mas 

antes temos o oferecimento do Terço, repita comigo «divino Jesus, nós vos 

oferecemos  este  terço  que  vamos  rezar,  contemplando  os  mistérios  da  

nossa  Redenção,  concedei-nos  pela  intercessão  de  Maria,  vossa  Mãe  

Santíssima a quem nos dirigimos, as virtudes para bem rezá-lo e a graça de  

ganharmos  as  indulgências  desta  santa  devoção,  oferecemos  

particularmente a intenção: de que toda a minha vida há-de ser uma luta  

para atingir a bela harmonia e também humildade e amor verdadeiro de que  

me sinto capaz nos meus melhores momentos» agora sim, o Credo «creio 

em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo  

seu único Filho, Nosso Senhor,  que foi  concebido pelo poder do Espírito  

Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,  

morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,  

subiu aos Céus e está sentado à direita de Deus Pai todo poderoso, de onde  

há-de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa  

Igreja  Católica,  na  comunhão dos Santos,  na  remissão  dos pecados,  na  

Ressurreição da carne e na vida eterna, ámen» - sopra o ar, ele sorri - tem 

de encontrar a respiração certa, a cadência, isso é o mais importante, mas 

só se consegue com o tempo, e como esta sessão tem caracter iniciático 

podemos interromper para fazer algumas considerações. Por o sentido das 

palavras não ter a maior importância podemos por isso fazer alguns cortes 

quando  não estamos de acordo ou não  nos  identificamos com elas,  por 

exemplo geralmente omito o  «creio na Santa Igreja  Católica»  porque me 

cheira  a  sacrilégio,  Deus  me  perdoe  só  faz  asneiras.  «Ressurreição  da 

carne»  confesso  também  não  me  diz  nada,  parece-me  cozinhado  para 

ignorantes. Vejo-me na obrigação de lhe dizer isto, a maior parte das rezas, 

em pleno século vinte soam a absoluto disparate, ou alegorias parvas, mas 

lembre-se que são rezas muito antigas, feitas pelos homens, mesmo que em 

proveito próprio estão cheias de religiosidade percebe? se na humanidade 

as  mais  pequenas  mudanças  demoram  séculos,  nas  religiões  demoram 

milénios, os seres humanos sempre resistiram até às ultimas consequências 



aos Mensageiros de Deus. Aqui para nós o importante é o ritual, a cadência, 

podíamos simplesmente repetir os «Ós da Virgem Maria» quando grávida de 

Jesus, mas a nossa religião, aquela a que estamos ligados por nascimento, 

infelizmente é das mais complicadas, mas também a mais rica das oriundas 

do judaísmo, tem infelizmente muitos pecados a expiar. Quando dominamos 

as rezas podemos dar-lhe o nosso cunho pessoal, pelo menos é o que eu 

faço e quero que os padrecas se lixem, com excepções claro está. 

- E o tio pode fazer isso, não é pecado? 

Fez aquele ligeiro movimento de cabeça que os cegos fazem que substitui o 

olhar directo: 

- Faço o que acho que deve ser feito, em consciência, pecado é alimentar a  

ignorância. Continuemos, o Pai Nosso, são sempre as pérolas maiores «Pai  

Nosso,  que estais  no Céu,  santificado seja o  Vosso nome,  venha nós o  

vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu, o pão  

nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como  

nós  perdoamos  a  quem nos  tenha  ofendido,  e  não  nos  deixes  cair  em  

tentação,  mas  livrai-nos  do  mal,  ámen» nas  três  contas  seguintes,  que 

repare são pequenas, rezamos a  oração da Avé-Maria, a primeira em honra 

a Deus Pai que nos criou, a segunda em honra a Deus filho que nos redimiu,  

a terceira em honra ao Espírito Santo que nos santifica. Vamos lá, aperte a 

primeira  conta  e  assim  sucessivamente  «Avé  Maria,  cheia  de  graça,  o  

Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto  

do vosso ventre, Jesus, Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores,  

agora e na hora da nossa morte, àmen. Avé Maria, cheia de graça, o Senhor  

é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso  

ventre, Jesus, Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e  

na hora  da nossa morte,  àmen.  Avé Maria,  cheia  de  graça,  o  Senhor  é  

convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso  

ventre, Jesus, Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e  

na hora da nossa morte, àmen»  na bolinha seguinte, que repare é maior, 

reza-se o Glória ao Pai  «Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como  

era no principio, agora e sempre, àmen» agora sim, iniciam-se os Mistérios, 

cada um é composto por um Pai Nosso, dez Avé-Marias, um Glória ao Pai e 

a jaculatória para terminar, que é assim  «Ó meu Jesus perdoai-nos, livrai-

nos do fogo do inferno...» como se no inferno não estivéssemos nós – sorri - 



«...levai as Almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais  

precisarem» no fim dos cinco Mistérios e para finalizar o terço bradamos com 

a maior sonoridade possível a oração da Salve Rainha «Infinitas graças vos 

damos, Soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos das  

vossas mãos liberais, dignai-vos, agora e para sempre tomar-nos debaixo do  

vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma  

Salve Rainha...» - dá uma cotovelada ao sobrinho para ele elevar o tom da 

voz -  «Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa  

Salve!  a  vós  bradamos  os  degredados  filhos  de eva,  a  vós suspiramos,  

gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia,  pois,  advogada nossa,  

estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro,  

mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa,  

ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós Santa mãe de Deus para que  

sejamos dignos das promessas de Cristo» - terminam a clamar aos céus. 

- O tio desculpe, mas os Mistérios não são quatro? 

- A sua pergunta não revela grande inteligência mas é pertinente e revela 

determinada atenção.  Era  precisamente  esse ponto  que eu ia  esclarecer 

para que não restem dúvidas nesta questão, os Mistérios como disse são 

quatro,  recapitulando,  os  Gozosos,  os  Luminosos,  os  Dolorosos  e  os 

Gloriosos, certo. Cada um dos Mistérios está dividido em cinco partes, é aqui 

que se desfaz a dúvida, cada parte corresponde a uma das cinco dezenas 

do terço, e quais são? respeitando a cronologia da vida de Cristo são, nos 

Mistérios  Gozosos por  exemplo,  primeiro  a  anunciação do Anjo  a  Nossa 

Senhora, segundo a visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel, terceiro 

o nascimentos de Jesus no presépio de Belém,  quarto a apresentação do 

menino Jesus no templo e purificação de Nossa Senhora,  o quinto a perda e 

encontro  do  menino  Jesus  entre  os  doutores,  e  por  aí  fora,  dá  para  os 

aprender todos com tempo, o terço destes Mistérios reza-se à segunda e ao 

sábado, porquê? por uma determinada lógica consagrada pela Igreja, mas 

nem sempre foi assim, como lhe disse o Papa João Paulo II acrescentou os 

Mistérios  Luminosos ao Santo  Rosário,  por  isso  foi  preciso  reordenar  as 

rezas e então ele na Carta Apostólica  Rosarium Virginis Mariae  esclarece 

«segundo a prática corrente, a segunda e a quinta-feira são dedicadas aos  

Mistérios da Alegria (Gozosos), a terça e a sexta-feira aos Mistérios da Dor  

(Dolorosos),  a  quarta,  o  sábado  e  o  domingo  aos  Mistérios  da  Glória  



(Gloriosos)...» onde inserir então os Mistérios da Luz? 

- Está-me a perguntar? não faço ideia. 

- Obviamente, se o menino nem sabe a quantas anda «... atendendo a que 

os  Mistérios  Gloriosos  são  propostos  em  dois  dias  seguidos,  sábado  e  

domingo,  e  que o sábado é tradicionalmente  um dia  de intenso caracter  

Mariano,  parece  recomendável  deslocar  para  ele  a  segunda  meditação  

semanal dos Mistérios Gozosos, nos quais está mais acentuada a presença  

de Maria, e assim fica livre a quinta-feira precisamente para a meditação dos  

Mistérios  da  Luz» assim  sendo,  segunda  e  sábado  Mistérios  Gozosos, 

quinta-feira Mistérios Luminosos, terça e sexta Mistérios Dolorosos, quarta e 

domingo Mistérios Gloriosos, estamos entendidos?

-  E o tio reza o terço assim? 

- Não,  como já lhe disse tenho uma versão muito particular, basicamente 

rezo  o  Credo,  os  Pai  nossos  e  as  Avé-Marias,  o  resto  deixo  essa 

responsabilidade às velhas que povoam as igrejas (ehehe), além disso vou 

revelar  um  segredo  que  lhe  vai  agradar,  acrescentei  uns  Mistérios  ao 

Rosário que rezo às sextas que roubei aos Dolorosos por razões óbvias. 

- Não me diga?

- Tá a gozar? 

- Não, estou surpreendido com a audácia, e quais são os seus Mistérios? 

- Os Mistérios do Desassossego, bonito não é? 

- Sem dúvida, e quais são? 

- O primeiro é o nascimento de Pessoa, o segundo a infância e adolescência 

Mistica, o terceiro a Revelação, o quarto a união da Fé e do Entendimento, e 

por fim o quinto é a morte santa do Poeta. 

- Desculpe que lhe diga mas o tio é um ganda maluco. 

- Louco realmente louco filho, mas isto não é para andar aí a contar a toda a 

gente, pode ficar com o terço era de sua mãe.



5.

  Precisa de entrar por si adentro, o problema é que nunca consegue ganhar 

coragem suficiente para o fazer, por momentos parece que só lhe falta um 

determinado input, mas tem um grave problema por resolver, fica ansioso, o 

inevitável ansiolítico traz a dormência que liquida definitivamente o já de si 

ténue arrojo da alma, que fica ofendida e prega-lhe uma constipação como a 

que tem agora, e não se julgue que é esse o castigo, desengane-se, é mera 

ferramenta que manipula a mente no sentido da culpa, da ferida aberta, por 

razões óbvias o que o tio não precisa, pode ser fatal, é do contágio. Não o vê 

há três dias, fechou-se no quarto com o necessário a uma pia existência, 

aproveita  o castigo treinando o terço em penitencia,  e como é obvio em 

delírio total. Prometeu a si mesmo não perder tempo com pensamentos do 

passado, tava feito, e até se percebia facilmente os porquês, mas de vez em 

quando  a  contemplar  alguma  paisagem cliché,  tipo  praia-das-maçãs  das 

crónicas femininas e por onde vê  sempre a passear  a Maria de Lourdes 

Pintassilgo, lembra-se de certos episódios que merecem a derradeira visita 

antes de caírem no poço sem fundo do esquecimento, deixando modesta 

herança ao cuidado do conhecimento: 

-  Nunca  simpatizei  consigo,  mas  aprendi  imenso  o  que  nem sequer  era 

suposto aprender consigo - aquilo saiu-lhe um bocado estupidamente, mas 

justificou-se plenamente quando viu a expressão do director de informação, 

que tinha sido atleta no lançamento do peso, imediatamente após o ter dito.  

Nesses instantes por incrível  que pareça joga-se toda a masculinidade, a 

Odisseia  rejubila  intemporalmente,  comparam-se  os  físicos  medem-se  as 

bravuras, a audácia e a inteligência, naquele instante quase imperceptível, 

os olhares, os pontos-focais antagónicos da geometria encontram-se numa 

só perspectiva, foi assim que encontrou a linha-terra com o soco que levou 

no  ultimo dia de trabalho.

Acorda com o sabor amargo dos dias perdidos, está sempre a repetir isto, 

leu em qualquer lado. Levanta-se e espreguiça-se num tédio sem fim, já não 

tem ligação com o resto do mundo, como se não houvesse nada para lá 

daquelas paredes, mas aquele telefonema preocupa-o. 

Antes de entrar  para o  duche ouve rodar  a  fechadura e som de passos 



apressados no corredor, um roçar nos móveis que não é do velho que faz 

questão em não chocar com nada, acha estranho mas não liga. A Donna 

Maria está de folga por isso  passeia-se em pêlo pela casa depois do banho 

tomado.  A  sala  toda  remexida,  a  porta  da  rua  entre-aberta,  gavetas 

escancaradas. Com as pernas a fraquejarem chega à cabeceira da cama do 

tio  que  dorme o  sono  dos  santos.  Que  significará  aquilo?  tem medo de 

encontrar resposta naquilo que não se atreve a pensar, sabem o que tem, 

mas  quem?  se  fosse  quem poderia  pensar  as  coisas  não  aconteceriam 

assim julgava ele, duvida que a policia use métodos de larápio e para além 

disso é impossível saberem da existência do filme, cópias não há de certeza 

senão  a  bomba  atómica  já  tinha  explodido  na  internet,  e  quem  teria  o 

original?  A  certeza  de  que  desaparecer  foi  a  melhor  opção  vacila,  deu 

bandeira ao saltar tão bruscamente fora. Foi amaldiçoado no dia em que 

recebeu aquele cd pelo correio. As imagens voltam de novo, em super oito, o 

cenário decadente, improvável  aquelas figuras estarem naquele ambiente, 

os gemidos das crianças são diabólicos com aquela qualidade de som – 

corta - não vai entrar em paranóia, tem de ter calma e pensar o que fazer 

com este novo argumento.



6.

  A multidão sobe e desce a rua aleatoriamente, ou não, percebe-se um 

sentido, determinação na forma como cada um se desloca. A jovem cruza a 

esquina a correr atrapalhadamente, ajeita a sacola a tiracolo que atrapalha 

os movimentos apressados, atravessa a rua provocando algumas travagens 

e  uma  derrapagem  estridente  atira-a  para  o  passeio  aos  trambolhões, 

levanta-se  num  repente,  o  olhar  de  animal  perseguido  repele  qualquer 

intenção  de  ajuda,  recomeça  a  fuga.  Afastamo-nos  à  procura  de  visão 

panorâmica, na procura de um sentido para a cena. Três homens de fato 

escuro  perseguem-na,  as  pistolas  encostadas  ao  corpo  discretamente,  a 

multidão  atrapalha  a  perseguição  e  entretanto  a  rapariga  desapareceu, 

esfumou-se como se costuma dizer, ou melhor refundiu-se, para isso bastou-

lhe desacelerar, os movimentos tornaram-se normais, iguais aos de toda a 

gente, com uma nova direcção, o suficiente para fugir numa grande cidade. 

Os agentes também sabem disso e o seu receio é que a perseguição se 

distraia por um instante, foi o que aconteceu: 

- Perdemos contacto visual - diz o chefe dos perseguidores para a lapela do 

casaco.

O  receptor  principal  está  próximo,  sobrevoa  de  helicóptero  o  local,  a 

distância calculada para não despertar a atenção e quebrar o ritmo naquela 

parte  da  cidade,  o  agente  observa  no  écran  gps  milhares  de  sinais  de 

telemóvel  no  perímetro  do  acontecimento,  múltiplos  pontos  de  luz 

movimentam-se fixam-se caoticamente, um dos pontos é diferente de todos 

os  outros,  mais  brilhante,  desloca-se  calmamente  abrindo  caminho  entre 

outros menos cintilantes. 

- Alvo localizado, acabaram de se cruzar... 

- Repito, não temos contacto visual, solicitamos orientação, prioridade alfa4... 

O agente tapa o mic com a mão e pergunta ao velho cara de falcão: 

- Qual é a prioridade alfaquatro? 

- Dá-lhe orientação e diz para se despachar, dê um tiro na donzela, esta 

gente começa a enervar-me e pressinto que não leva a lado nenhum – diz o 

velho falcão mantendo uma calma forçada, disciplinada e decidida – não, 

não lhe façam mal, deixem-na ir. 



- Está à boca do Metro. 

Os  agentes  lançam-se  de  pistolas  erguidas  gritando  para  a  multidão  se 

afastar,  uns  agacham-se  outros  fogem,  há  quem  fique  especado  sem 

reacção, dois ou três vão ao chão. Junto à escada rolante na entrada para o 

metro os agentes olham desorientados em todas as direcções: 

- Perdemos o alvo, perdemos o alvo.

O telemóvel toca abandonado em cima do parapeito, o agente hesita, olha 

para o sinal de mensagem, prime a tecla-ler - «fuk U».

O homem esparramado no cadeirão de executivo em mau-estado chama-se 

Nuno Oschman, com os pés em cima da secretária as mãos cruzadas na 

nuca  apoiam  a  cabeça,  olha  para  o  écran  do  computador  visivelmente 

divertido, murmura bimbos e levanta-se com  uma agilidade surpreendente 

para a envergadura do corpo, agarra no blusão pendurado nas costas da 

cadeira, escreve no post-it - volto já! - e cola-o no écran do computador. Tem 

andar indolente, quase dois metros de altura e cem quilos de massa bruta 

com  uma  proporção  igual  de  gordura  e  músculos,  barba  espessa,  tez 

morena, cabelo e olhos pretos, parece um mouro mas a família da mãe é de 

Pombal. O porsche pisca-se todo e destranca as portas enquanto a porta do 

elevador  se  abre,  ele  tira  do  porta-luvas  o  revolver  e  confirma  se  está 

carregado com gestos cinematográficos enquanto caminha para a Vanette 

estacionada na box em frente.



7.

  Cada homem traz consigo a sua dose de ópio natural «That those eat now 

never ate before; and those who always ate, now eat the more» às vezes 

sente-se completamente sozinho, ninguém se entende e ele não é excepção.

- Se fosse só o menino a sentir isso era um alívio para a humanidade, - diz o 

tio  em  resposta  aos  habituais  delírios  do  sobrinho  depois  do  jantar  -  o 

problema é que todos sentimos isso, nalguns momentos em certos lugares 

damos por nós a pensar que nada devia ser como é, tudo o que nos é dado 

a contemplar que tenha mão humana parece estranho, mal pensado, mas 

atenção há quem não dê valor a  isso «aqueles que não têm coração nem 

imaginação são os únicos que sabem gozar as delícias da vida, basta-lhes 

uma  indolente  e  fria  mediocridade  nas  suas  ocupações  e  distracções,  o 

prazer  não  significa  para  eles  mais  do  que  estar  livres  de  verdadeiros 

sofrimentos  e  só  associam  a  dor  à  ideia  dos  males  físicos  ou  das 

calamidades  exteriores,  a  fonte  da  dor  e  do  prazer  nunca  vive  no  seu 

coração, ao passo que aqueles que sentem profundamente não precisam 

nunca  de  procurar  noutro  sitio»  -  as  suas  citações  são  cada  vez  mais 

exercicios  de  memória  improváveis  em alguém,  muito  menos  num velho 

como ele. Influenciaria a cegueira o melhor desempenho da memória como 

acontecia nos outros sentidos?.

Pelo menos uma vez na vida um homem deve perder-se por uma mulher, 

mal ou bem aprende-se muito, o tio fez questão de citar assim que percebeu 

a  eminência  do  salto  para  a  perdição  -  «o  primeiro  efeito  ou  a  última 

disposição  do  amor,  é  cegar  o  entendimento,  daqui  advém  que  o  que 

chamamos vulgarmente amor é mais ignorância».

Que palavras escolher depois de tudo o que já foi escrito sobre o encontro 

com uma dama de forma que não envergonhe? Zweig, Turguénev vêm à 

ideia  e  apetece  logo  ficar  mas  é  em casa  sentado  na  conformidade  da 

mediocridade, simplesmente a ver televisão. Mas não, a vontade é mais forte 

que o ego nesta altura confuso, tudo é novo.  Adorava ter sido amigo do 

Freud,  davam uns  riscos à  sexta  no escritório  dele,  a  imaginação  adora 

galopar em conjunto, larachas, desconstruções psicanalíticas, delírios. 



  Se alguma vez viu uma Santa? viu e era assim que ela se chamava. Em 

Zaratustra,  Nietzsche  disse  «se  não  tiveres  pai  inventa  um»  não 

exactamente assim, de forma mais abrangente «um bom pai» revela outras 

possibilidades que tocam pessoalmente quem não teve pai  nenhum. Não 

tinha nada a ver mas foi o que se lembrou quando a viu, curto-circuito geral,  

recompõe-se  senão  ficava  todo queimado e  nada  faria  o  menor  sentido. 

Como nada do que se passou no primeiro encontro, já a noite estava no fim. 

Disse-lhe que parecia já a ter visto numa das suas festas de aniversário de 

casamento,  que  a  Célia  insistia  em  realizar  com  toda  a  pompa  e 

circunstancia como se ainda fossem senhores feudais,  a isso tirava-lhe o 

chapéu,  já  ninguém  fazia  festas  decentes,  não  queriam,  não  sabiam, 

perderam o jeito, servem os convidados em pratos e copos de plástico como 

se nada fosse.. Conversa de chacha atrás de conversa de chacha lá íam 

caminhando direitos  ao  Kremlin,  ele  deslizava no tapete  mágico  que era 

aquela voz grossa alcoolizada numa Santa. Por estranho que pareça perdeu-

a pelo caminho para os lados da Ribeira, distraiu-se a cumprimentar alguém 

quando deu por isso tinha perdido rastro dela. Voltaram a encontrar-se já o 

sol ia alto num after do after na doca seca da Amadora. A partir daí nunca 

mais se separaram, entretanto durante a noite tinha escrito mentalmente a 

confissão de um alcoólico apaixonado - « Queria que agarrasses trouxesses 

a minha alma penada junto a ti. Que me abraçasses comigo chorasses a 

solidão  sem ti.  Que  beijasses  desenrolasses  a  tua  língua  na  minha,  me 

agarrasses arranhasses cravasses as unhas em mim. O meu corpo e a tua 

alma juntos enfim, rodopiamos na sala, uma queda sem fim. Mais do que te 

ter,  a ti  pertencer,  quero permanecer,  juntos assim. Quero que pegues e 

tragas a minha alma de novo para mim. Que nos olhos, no fundo dos olhos 

digas sim. Quero uma carta de amor que não traga dor, diga simplesmente 

que gostas de mim» decorou o poema tintin pour tintin a abanar o capacete 

no Garage, quando a voltou a encontrar não se lembrava de nada. Entraram 

juntos noutra dimensão, que por acaso até nem era dos desejos de ambos 

estranha.  Quanto  mais  a  alma  é  ambiciosa  e  delicada  quanto  mais  os 

sonhos se afastam do possível - é muito perigoso não estar a par do que 

pensa  outro  ser  humano,  a  ninguém  recomendo  a  inquietante  e 

decepcionante experiência - ainda não lhe tinha dito a fada Melusina que 

conhecerá muito mais tarde.



8.

  A luz dos candeeiros da  rua entra sem cerimónia sala adentro, os seus 

raios lambem o soalho,  incomodam os móveis sonolentos, sentado numa 

cadeira, com um casaco de malha que não é seu - estou aqui a pensar... - a 

olhar os reflexos no chão, vermelhos da cor do néon da pensão do prédio em 

frente - não é normal, que noite é esta que saltou um dia? - a Santa foi-se 

deitar  quando o silêncio já  não dizia  coisa com coisa,  não se conseguia 

levantar, ir ter com ela, naquele momento não sentia o sexo. O primeiro amor 

diluiu-se no tempo os outros igualmente este não será diferente. Saber isso 

conforma e tortura alternadamente. Esgota o espaço mental, a consciência 

transborda, deixa de pensar, as pernas fraquejam como é hábito, a sua parte 

mais sensível não quer agir, hoje não. A imagem milagrosa vem à mente, 

com ela será diferente, farto de tanto ente deixa-se deslizar para a pele de 

zebra esparramada no chão, adormece enrolado como um cão.



9.

– Tudo é circunstancial, mesmo a morte, sobretudo a morte, não passa de 

um instante  e  volta  tudo  à  normalidade,  à  rotina.  As  crianças  adoram a 

rotina, com elas aprende-se muito, dão valor real ao delírio que depende em 

grande parte da qualidade da rotina. Adoro acordar e saber como vai correr o 

novo  dia,  que  não  vai  ser  diferente  do  anterior,  isso  dá-me  tempo para 

pensar, preciso de tempo para pensar, chiça.

- O tio não reparou em nada de anormal esta madrugada? - atira o sobrinho 

como quem não quer a coisa 

- Como assim? 

- Algo estranho, sei lá, barulho na sala ou passos no corredor. 

- De facto agora que fala nisso, mas pensei que os passos fossem os seus e  

pensei também que estava com mais uma das suas ressacas, esta deu-lhe 

para abrir gavetas. 

- Eu abri gavetas? 

- Foi o que me pareceu não abriu? 

- Hum... sou capaz de ter abrido – os dois sorriem, é o jogo dos pontapés na 

gramática.

Tem reparado (mais) na humanidade, na infâmia, como é que explica isto. 

Cedo percebeu que o questionar estava directamente relacionado, envolvido, 

com os artistas de uma maneira geral - Was ist mensch - na peça de Muller – 

Mauser - uma resposta à peça de Brecht  - Decisão - o coro faz a seguinte 

pergunta - o que é o homem? - e responde  - não sabemos quem é nem o  

que  é  o  homem,  sabemos apenas  quem é o  inimigo,  quem tem de  ser  

derrotado e esmagado, de modo a que o novo homem possa surgir. Certos 

escritores procuraram um sentido, os que encontraram algum nunca foram 

entendidos no seu tempo, e se falarmos em termos gerais nem nos dias de 

hoje. Os poucos que vão apanhando qualquer coisa ao longo de gerações, 

criam um universo próprio, particular, sempre em número insignificante, por 

isso fecham-se e assumem que são a única minoria que conta, desistem dos 

outros,  protegem  a  sobrevivência.  O  resto  não  passa  de  uma  maralha 

perdida,  inculta,  confusa,  limitam-se a cumprir  rituais  herdados,  impostos, 

alimentam o  inominável  e  nem sequer  lhe  dão  razão.  Pela  ausência  de 



espiritualidade acontece tudo por acaso, um jogo de sorte e azar em que 

nem sequer é preciso lançar os dados, basta o deixar ir, seja lá o que for. Os 

tais sem coração e imaginação não cabem na literatura, não sei o que é mais 

triste, desistir ou não saber que se existe, os primeiros têm a dor alojada no 

peito, os outros carregam às costas o fardo da psicologia. Um dia não se 

lembra porquê, fez a IC19 ás sete da manhã em direcção a Sintra, a língua 

de luz em sentido contrário impressionou-o bastante, junto com as chapas 

metálicas, os pneus e aqueles materiais todos, havia milhares de pessoas 

sentadas,  à espera, biliões de pensamentos por  segundo emanavam dali 

mas  ele  não  sentia  nada  além  da  energia  mecânica  produzida  pelas 

máquinas, porquê? seria que por ir em sentido contrário era diferente? sem 

dúvida foi o que pensou, mas com a sensação que não podia estar mais 

enganado. Dez  mil soldados de archotes na mão já tinham marchado ali, 

eram a mesma língua no passado, iam cercar Lisboa, tomá-la aos mouros, 

entretanto  lembrou-se  que  ia  entrevistar  para  o  telejornal  um  historiador 

norte-americano, no documentário produzido pela BBC provava-se que os 

descobrimentos dos portugueses tinham sido fruto dos mapas roubados aos 

chineses,  a  excelência  da  nossa  cartografia  fora  palmada.  Nesse  dia 

estavam a gravar  uma cena no palácio,  o  cartografo português estava a 

vender (à socapa) ao espanhol uma carta marítima, o actor era convincente, 

olhava para todos os lados enquanto passava o rolo  ao inimigo que era 

figurante, mais discreto ou apagado, esteve para mandar o historiador para 

aquela parte, um gesto patriótico, o problema é que ele se calhar não estava 

longe  da  verdade  -  this  man  is  a  portuguese  cartographer  and  sell's 

colombo's future to Spain.



10.

  Devia respeitar-se quase sempre a primeira impressão que causa alguém, 

no caso dela não podia estar mais certo, é que apesar do deslumbramento o 

forte encantamento de toda a imaculada imagem que se revelara a seus 

olhos naquela noite, reparou mas ignorou o olhar vidrado da Santa, apesar 

de  loucamente apaixonados, perdidos de amor, o seu olhar fazia confusão, 

tão  fechado,  intransponível,  o  canal  de  comuniçação  não  era  aquele 

percebeu  mais  tarde  quando  se  comecaram a  drogar,  os   pensamentos 

fundiam-se em crescendo a cada cheiro, dedicavam um ao outro o ritmo no 

corpo em plena pista-de-dança,  olhar  e  falar  então eram brincadeiras  de 

criança, foi o principio da desgraça.

Apresenta  a  Santa  ao  tio  na  Confeitaria  Nacional onde  de  quando  em 

quando dividem um chá. 

-  Porque  é  que  não  têm já  uma criança?  o  menino  repare  que  não  há 

crianças na nossa família, porque é que não estamos rodeados de putos a 

alucinarem à nossa volta? é uma falha imperdoável – entrou o tio a matar.

- Não se põem crianças no mundo assim, tio, por capricho. 

Sentado muito direito na cadeira absorve os sons, os barulhos da pastelaria, 

os diálogos sobrepostos, entretém-se a organizá-los em inúmeras pistas-de-

som mentais. Santa cabisbaixa, aparentando uma genuina timidez, não abre 

a boca e não se atreve a observá-lo, a vontade reprimida por uma outra 

exterior perfeitamente identificável, a dele, o não gostar de ser observado. A 

senhora aproxima-se, uma figura impecável, a imagem da mãe que gostava 

de ter tido, até o cheiro é chic. 

- Sempre veio - afirma o tio satisfeito ao pressentir o seu aroma. 

- Basta um sinal seu e atravesso a correr o Sinai se for preciso, os seus 

desejos são ordens Marquês - responde a lady com sotaque estrangeirado e 

sem encarar mais nenhum dos presentes. 

- Não exageremos minha amiga é só um cházinho. 

Ela encosta a mão à boca dele ansiosa por isso. 

- Quero apresentar-lhe, finalmente, o meu sobrinho - aponta para ele com 

um certo desdém que já não o irrita. Levanta-se e respeitosamente encosta 

os lábios na mão estendida de uma beleza incalculável: 



- Encantado, gostaria de lhe apresentar a Santa - que se levanta e aparenta 

a dignidade de uma princesa anoréxica: 

- Shalom – e diz mais qualquer coisa num perfeito hebraico. 

O  queixo  do  tio  descai,  a  imagem  pára,  a  felicidade  que  deriva  do 

surpreendente é das mais belas, de certeza que ele pensou isso. 

- Uma Santa judia é alguém que não é fácil de encontrar - diz a madame 

ironicamente. 

- A minha família é bastante invulgar - responde a Santa com uma certa 

irritação na voz.

Por  um  estranho  pressentimento  que  também  teve  o  tio  desanuvia  o 

ambiente: 

- Vamos tomar o nosso chá? 

Não houve mais nenhuma troca de palavras e olhares entre elas o resto do 

lanche,  ignoraram-se  mutuamente,  aliás  do  que  se  lembra  melhor  é  do 

silêncio tenso naquele encontro. Despediram-se cerimoniosamente à porta 

da  pastelaria,  um  senhor  calvo  e  baixo  que  nutria  grande  respeito  pela 

madame revelado nos gestos rígidos abriu a porta da limusine, e ofereceu-se 

para levar o Marquês a casa, os amantes foram para casa dela  pecar o 

resto da tarde e a noite toda. Achou estranho mas excitou-o o seu corpo 

franzino estar cheio de nódoas negras – estigmatizada - a fada sininho da 

curiosidade ciranda à volta dele.

- Chama-se Kitty e era a melhor amiga da sua mãe, uma refugiada alemã, a  

família morreu toda nos campos de concentração. Como é que ela veio cá 

parar é um enigma, quer dizer, falo por mim não tenho a certeza se a sua 

mãe não sabia mais do que eu. Uma aparição, viveu conosco no Estoril uns 

tempos até que fez bom casamento com um milionário, chamavam-lhe o rei 

dos botões e a rua dos Fanqueiros era toda dele, morreu de velho passado 

uns anos e ela herdou tudo, mas para mulheres assim não há dinheiro que 

chegue,  e  nunca  estão  sozinhas  por  muito  tempo.  Há  coisas  que  não 

compreendo, acabou por casar com aquele que estava á espera dela cá 

fora.

- Aquele é o marido? - quase que gritou de espanto - pensei que fosse o 

motorista. 

- E é, sempre foi, vão para onde forem fica sempre de parte á espera dela, 



não fala com ninguém, como um rotweiller, não é espantoso? Há coisas do 

camandro. 

- E o tio não achou estranho o encontro dela com a Santa? - finalmente 

solta-se a pergunta enrolada na língua.

- O que o menino quer saber é o que é que se passou naquele encontro, 

também sentiu? por mais voltas que dê à memória e ligando todos os factos 

não consigo entender,  mas há algo comum que as liga de uma maneira 

muito forte, e secreta, o menino sabe o apelido da sua namorada? 

- Não faço ideia, mas ainda em relação à senhora, se era amiga da mãe 

porque é que nunca ouvi falar nela? 

- Zangaram-se, nunca soube porquê, sempre se recusaram a falar disso, 

tanto uma como a outra. Há coisas que é melhor não se saberem, agora 

vou-me deitar  e  passar  a esponja no assunto – teve a impressão que a 

história estava mal contada e que o tio se estava a esquivar.

Durante alguns dias não apareceu em casa, andou embriagado com o odor 

da Santa, passeavam muito, a pé ou nos transportes públicos, apaixonados 

pelo mundo, tudo parecia novo, diferente, mais feliz. Lisboa não parecia a 

mesma vista do Cristo Rei, onde por acaso ele nunca tinha estado e era um 

dos locais preferidos da Santa.
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  Entra  na  sala  e  vê  o  tio  sentado  à  mesa-de-jogo,  aproxima-se 

silenciosamente  e  senta-se  na  cadeira  do  adversário.  As  peças  estão 

espalhadas  no  pano  verde,  são  de  madeira  macia,  os  recortes  estão 

perfeitos, acaricia uma das peças identifica a forma e coloca-a num conjunto 

separado da mesma espécie, os homenzinhos,  está a começar o puzzle, 

com o tacto selecciona-as, organiza a primeira etapa óbvia, ordenação por 

espécie e família:

- Já que está aí especado a olhar para mim sem fazer nada podia anotar 

algumas considerações do meu pensar alto.

- Claro, vou buscar papel e caneta e já agora trago dois copinhos e a garrafa  

de whisky o que é que acha? 

-  O menino acaba de revelar  a  sua vocação,  de  dedicado discípulo  que 

respeita a tendência alcoólica do mestre, comme il faut.

Tudo a postos, acendeu o candeeiro-de-pé, encheu os copos poisados no 

sitio próprio, pensado em função da cegueira, um círculo recortado no tampo 

com diâmetro um pouco inferior à boca do copo nele introduzido para não 

tombar com alguma precipitação de movimento cego. Abriu o bloco e com a 



caneta suspensa na mão ficou à espera do raciocinio que se consolidava 

lentamente na mente do velho: 

- Ao contrário do sentido original em que só as peças reunidas tomarão um 

caracter, um sentido – e cala-se por momentos - não são os elementos que 

determinam  o  conjunto,  mas  o  conjunto  que  determina  os  elementos  – 

continua com o tom da dúvida - neste caso as peças valem por si só, na sua 

única posição possível completam um todo diferente, a ausência de imagem, 

forçadamente excluída, desnecessária. O paradoxo, um puzzle em branco. 

Anote tudo, são citações e pensamentos soltos, desorganizados – desculpa-

se, os laterais e os cantos são atirados para o mesmo monte com gestos de 

desinteresse. 

-  Quantas  peças tem este  puzzle?  -  pergunta  o  sobrinho já  ligeiramente 

entediado.

-  Ainda não as contei,  o  Fazedor  omitiu  premeditadamente,  aposto,  essa 

informação, essa e outras, algumas ainda estão por revelar, ele é dos bons,  

porventura o melhor. 

Aproveita  alguns  momentos  de  reflexão  silenciosa  e  lembra-se  do 

personagem,  um  homem  estranhíssimo  como  não  podia  deixar  de  ser 

alguém que se dedica a construir puzzles por encomenda, esguio, em novo 

devia ter sido muito alto, cabelo negro lustroso e popa abrilhantada, as mãos 

extremamente  bem  tratadas  de  delicadeza  pouco  masculina,  o  olhar  de 

falcão e o nariz em forma de bico fazem duvidar da realidade, parece mais 

um personagem da banda desenhada. Cumprimentava com um ligeiro aceno 

de cabeça e não dizia nada até a sua presença incómoda para os dois se 

retirar, não fazia ideia o que poderiam conjecturar um cego e um fazedor de 

puzzles completamente caquécticos. Os encontros não tinham nem dia nem 

hora marcada, ora encontrava-os na cozinha de madrugada entusiasmados 

a  tomarem  notas  num  bloco,  ou  de  tarde  na  sala  a  lerem  um  livro,  a 

musicalidade  na  voz  com  sotaque  do  Falcão,  era  assim  que  o  tio  lhe 

chamava, cativava qualquer presa, houve períodos mais e menos longos em 

que  não  o  viu  ficando  a  dúvida  se  não  aparecera  ou  andaram 

desencontrados. 

- Está a pensar na morte da bezerra? Continuemos - a construção ainda não 

começou e já parece uma tarefa impossivel. 

- Há peças iguais?



- Não há duas iguais - responde o tio - a arte do puzzle mantém a essência 

mesmo sem a visão, começa com os puzzles de madeira recortados à mão, 

quando aquele que os fabrica se dá ao trabalho de colocar a si mesmo todas 

as questões que o jogador haverá de resolver, quando em vez de deixar o 

acaso baralhar as pistas, entende substitui-lo pela manha, a armadilha, a 

ilusão,  premeditadamente  só  todos  os  elementos  constituem  a  forma  a 

reconstruir, que é aquela que não deixa nenhum de fora, daqui se deduzirá 

algo que é sem dúvida a última verdade do puzzle, apesar das aparências 

não se trata de um jogo solitário, cada gesto do decifrador foi feito antes dele 

pelo fazedor de puzzles, cada peça que pega e repega, que examina, que 

acaricia, cada combinação que tenta uma vez e outra, cada ensaio, cada 

intuição,  cada  esperança,  cada  desânimo,  foram  decididos,  calculados, 

estudados pelo outro – pigarreia e conclui - o cego tem de decorar tudo o 

que raramente lhe lêm, fixar os textos que interessam...

O delírio  prolonga-se noite fora e não é so o tio que delira: 

- A Célia é gorda a Santa esquelética não é preciso dizer mais nada para 

ilustrar  a  minha  vontade  de  mudança,  não  acha?  -  o  tio  ri-se  sem  se 

desconcentrar - desde que aprendi a “entrar nos livros” a minha vida mudou, 

de facto nós não nascemos para trabalhar, quando entrei nesse doce fare 

niente  comecei  a  ler  à  séria.  Até  sabia  por  onde  começar,  Platão  foi  o 

principio da reviravolta, em estudante tinha interpretado mas não entendido o 

irresolúvel dilema da Caverna «a filosofia só pode ser o amor da sabedoria» 

fiquei continuamente apaixonado, lá vou eu a divagar.

- Deixe-se ir, deixe-se ir.
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   Há dois sofás, um em frente ao outro. Há uma mesa no centro a separá-

los. Há tensão na sala. Há uma bandeja pousada na mesa. Há um bule de 

chá,  e  duas chávenas uma cheia  outra  vazia.  Há um puzzle  por  montar 

espalhado na mesa. Há sombras que não deviam existir, mancham o papel 

de parede.

Santa pinta as unhas agachada e com os pés em cima do sofá:

- Gostas? «Turbo Colour in 45 seconds».

-  A  mim parece-me vermelho  -  diz  Nuno  sentado ao  lado   enquanto  se 

debruça para a mesinha em frente - isto é fodido, as múltiplas cores e tons 

nestas peças ainda estão muito longe de virem a ser a imagem estampada 

na tampa - pega nela e observa - um Vermeer de dificuldade média. 

Santa sopra os pés: 

- Quando é que te vais embora? - dispara a seco. 

Ele fica estático com uma peça do puzzle na mão: 

- Desculpa? 

- Quando é que voltas para tua casa, lá na santa terrinha por exemplo - a 

provocação é clara. 

- Que eu saiba esta casa também é minha. 

- Há não, não vamos recomeçar, esta casa o avô deixou-ma a mim - diz ela  

convicta.

- Deixou? esta casa é alugada, e não te esqueças que o teu avô por acaso 

era meu pai, além disso sou teu tio e tutor - ele queria ter disto isto com ar 

grave mas ainda não tinha terminado e já estava a sorrir, a miúda queria tirá-

lo do sério. 

- Estás a gozar, o Lagos deixou-me cá ficar, a mim estás a entender? tu só 

vieste para cá depois do avô morrer, saiu-te a sorte grande com o pretexto 

de vires tomar conta de mim, mas eu já sou maior e vacinada,  já não preciso 

de ti - ela pode ser bastante irritante, a menina mimada pelo fantasma do avô 

que a protege. 

Nuno tenta  manter  a  calma e  de certa  maneira  já  estava  habituado aos 

caprichos da fedelha:

-  Se  é  por  causa  disso  vou  falar  com ele,  pedir-lhe  para  me  deixar  cá 



continuar a viver, pode ser que assim pares com o azucrinanço. 

- Não - grita ela - nem penses, punha-nos aos dois na rua, o velho é doido e 

está senil, o mais provável era dar-te uma bengalada. 

- A sério, e porque é que não te dá uma a ti também? 

- Porque gosta de mim, enfim, cala-te boca - abraça a almofada e olha para 

o tio de soslaio. 

- Essa agora não percebi - Nuno franze a testa perante o silêncio malicioso 

dela. 

- Ele gosta de me apalpar - diz Santa com um ligeiro tremor na voz. 

- O quê? - pergunta ele visivelmente surpreendido. 

- Ouviste bem, ele gosta de me apalpar o cu quando vamos no elevador e as 

mamas quando vou pagar a renda, se calhar por isso é que me deixa ficar. 

Ele não sabe se há-de rir ou esbofeteá-la: 

- E tu deixas? 

- Qual é o mal? se me baixasse a renda até lhe batia uma.  

- Tu és mesmo depravada - diz enquanto a mede de alto a baixo com o 

olhar. 

- Estou a brincar estúpido, o velho tem noventa anos já não o deve levantar  

há décadas - dá-lhe uma almofadada. 

- Tu gostas de brincar com o fogo, mas também estava a achar estranho, 

não há praticamente nada para apalpar – ela chama-lhe estúpido - agora a 

sério, estás cada vez mais magra tu andas a meter para a veia? 

- Cala-te, sabes lá o que custa ser gaja. 

- Pelos visto não custa assim tanto basta empinar a peida aos velhos, mas 

deixemo-nos de tretas, nós temos uma missão, deviamos era concentrar-nos 

no plano e em breve todos os nossos problemas estarão resolvidos. 

- A culpa é tua, és um estúpido só tens conversas de merda, estes gajos são 

uns mentirosos já passaram mais de quarenta e cinco segundos, as unhas 

não secaram tenho as pernas dormentes, um palerma a meu lado e quero-

me ir deitar. 

-  Hoje  o  namorado  não  está  a  fim,  deve  estar  a  mudar  as  fraldas  ao 

Marquês, ainda tens a chave? 

- Tenho, mas não adianta, o gajos são mais espertos do que parecem, pelos 

vistos nem todos os nobres são estúpidos, devem ter guardado o que nós 

queremos em lugar seguro. Sabes, quando estávamos a fazer amor lambi-



lhe o corpo todo à procura de uma pista tatuada, tive um pressentimento, 

mas não encontrei nada que nos ajudasse, ele tem de facto uma tatuagem 

no  braço,  uma  coroa  de  espinhos  vê  lá.  Também  há  judeus  nobres?  - 

pergunta com o tom de uma criança curiosa. 

- Minha querida os judeus são todos nobres - responde Nuno com o tom 

afetado de um snob - tu és demais, uma possibilidade muito romântica, o 

mapa do tesouro tatuado no corpo do amante. 

- Já pensaste que a mala de que o avô me falou antes de morrer pode estar 

no cofre do banco e o sobrinho ter o código, não é uma ideia parva de todo, 

sei lá, ocorreu-me. 

-  Infelizmente  não  está  gravado  no  corpo  do  amante,  era  um pormenor 

delicioso, mas de qualquer modo és capaz de ter razão pode ser ele que 

tem o segredo, afinal é o herdeiro. É uma pena não podermos pressionar o 

velho mas ainda lhe dava o badagaio e tínhamos o caldo entornado. 

Nas mãos de Nuno aparece um saquinho minúsculo, branco, que ele abre e 

com todo o cuidado verte o contéudo em cima da mesa, tira uma nota da 

carteira e snifa o pó branco, encosta-se no sofá olha para cima e funga. 

Santa bebe calmamente o seu chá:

- Queres que te conte outro pressentimento, que tive naquele lanche? 

-  Conta,  nos  pormenores  é  que  geralmente  se  encontram  as  pistas 

importantes. 

Santa aproxima-se do tio como se tivesse intenção de revelar um segredo: 

- Quando vi a chave pendurada ao pescoço do velho, tem uma forma que 

nunca vi em nenhuma...

- Não me digas, percebeste logo que era a chave da mala. 

- Isso é óbvio não achas, já estás todo maluco. 

- Esquece, estou nervoso, sinto que estamos próximo de decifrar o enigma e 

deitar a mão naquela mala – cerra os maxilares. 

- Não sei como, isto está tudo a emaranhar-se mas é. 

- Não digas isso, o sobrinho tem o código algures, a mala está no banco, o 

velho tem a chave ao pescoço, é perfeito. 

- O  algures é que nos trai, achas que guardam malas nos bancos? Esquece. 

Reparei na chave quando o velho se inclinou para beber o chá, ela ficou 

suspensa saltando da camisa aberta assim à argentino, estás a ver? 

- O quê? 



- O velho, usa a camisa com os dois botões de cima desapertados como os 

do tango argentino, decote em V, percebes,  não interessa estou a perder-

me no raciocínio, o que me impressionou mais não foi a merda da chave, 

foram os olhos brilhantes da Kitty a olhar para ela. 

Ele leva a mão à testa: 

-  Opá,  isso  torna  a  história  muito  mais  complicada,  ela  saberá  que  nós 

sabemos? 

- Sabe com certeza, era demasiada coincidência eu estar com o sobrinho do 

Marquês não achas? e  a  forma como ela  reagiu  à  minha presença  não 

augura nada de bom. 

- Essa bruxa tinha que se meter, é maldição.
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   Acha a biblioteca do tio muito estranha, cobre a parede da sala como uma 

enorme  tapeçaria  bordada  a  letras,  observando  ao  acaso;  El  Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de La Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, Edicíon 

Ilustrada com 46 fotografias y 6 quadros del insigne pintor Carlos Vásquez, y 

50 dibujos y una lámina del reputado dibujante L. Palao. O que gostava de 

saber escrever assim, entusiasmado procura uma das frases preferidas - «... 

y asi, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de manera, que 

viro a perder el juicio» - desliza os dedos pelas lombadas que guiam o olhar. 

Mein Kampf,  Adolf Hitler, como é que o tio tinha este livro, ainda por cima 

autografado pelo autor era um mistério. Há colecções estranhíssimas, como 

oito volumes da Histoire de La Turquie, Lamartine, com capa em couro azul 

escuro  e  letras  gravadas  a  prata,  ou  a  colecção  desmembrada  de  Les 

origines de La France Contemporaine,  H. Taine, Couro vermelho, letras a 

ouro, e os quatro volumes de uma colecção em tamanho reduzido, capa de 

couro preto, orlados e título dourados,  O Conselho D'Estado, abre um dos 

livros lilliputianos, lê em voz alta: 

  
- « . DE QUE SERVE UM AMANTE.
Passado um mez, não se fallava em outra cousa, nos salões e no theatro 

onde Cesarina levava em seu seguimento o nome de Camilla, do que na 

paixão d'Antoni por Madama de Lubois. A maneira pela qual ella o attendia 

deu por um momento credito a certos rumores que com tudo não sahirão por 



então  fora  destes  circulos  de  pessoas  mal  morigeradas,  para  quem tres 

visitas consecutivas d'um homem a uma senhora são uma prova irrevogavel 

de  que  ella  é  culpavel»  -  o  tio  dá  o  seu  riso  característico,  julgava-o 

adormecido no sofá. 

Os  mais  despropositados  temas  ocupam  a  estante;  CHIRURGISCHE 

OPERATIONSLEHRE, HERAUSGEBER, A.BIER H. BRAUN H. KUMMELL, BAND I  (e) II,  

LEIPZIG,  abre o livro pelo meio... qual o seu espanto ao constatar que o miolo 

do texto foi retirado, curioso, repara que a parte central do livro fechado fica 

oca: 

- Porque é que este livro está assim? - o silêncio responde que o tio está 

adormecido ou finge que dorme.

Junta,  no  longo  serão,  trinta  e  oito  livros  parcialmente   desmiolados, 

entretanto o tio aproveitou a sua concentração e saíu de fininho. Anota a 

descoberta no bloco, são todos em alemão à excepção de CHIRURGIE OTO-

RHINO-LARYNGOLOGIQUE, dá-se uma sensação estranha entre si  e  o  livro, 

uma relação, desconhecida até então. A partir da página oitocentos e oitenta 

e  três  foram  poupadas  até  ao  fim  as  ilustrações  de  uma  operação  que 

começa assim:
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   Recuando  a  Berlim,  no  principio  dos  anos  quarenta  do  século  vinte. . 

Quando a jovem entra no gabinete repara na marquesa e no homem baixo 

de  bata  branca  em  pé  de  costas  para  si,  virado  para  a  janela  tem  o 

estetoscópio quase a saltar do bolso e um Espelho de Clar na cabeça: 

- Tira a roupa - diz sem se voltar.

Não é a primeira vez que vem a este tipo de exame e sabe perfeitamente da 

forçada indiferença dos médicos para com os pacientes, sendo eles o que 

são, a raça maldita - como é que será um homem assim na intimidade? -  

pensa no que ele achará da loucura daquilo tudo enquanto se despe e fica 

de pé à espera que ele se volte. Sabe o que o seu corpo perfeito significa 

para o sexo oposto. Termina a leitura da carta com o timbre do Reich, dobra 

o papel e volta-se, olha para ela como se não tivesse à espera de a ver, um 

pouco mais do que o normal mas sem maldade no olhar. Não é alemão, ela 

não sabe porquê mas tem a certeza disso. Faz o gesto para ela se deitar na 

marquesa,  mexe-lhe  no  corpo  sem  o  minimo  pudor,  apalpa  os  ovários, 

procura caroços no peito, com os dedos aperta-lhe a garganta até ao limite 

em que começa a doer. Os olhares encontram-se:

- A menina podia passar por uma verdadeira ariana - os dedos afagam com 

um carinho que surpreende a cabeleira loira. 

- O meu nome é Kitty, sou judia - responde a provocar – e o doutor podia ser 

um verdadeiro árabe - arrisca tudo, e surpreendentemente ele sorri. 

-  Não  está  muito  longe  da  verdade,  sou  português  -  sussurra  como um 

segredo e segura-lhe com a mão o maxilar inferior, obriga a boca a abrir-se,  

faz deslizar o espelho suspenso na testa para a frente do olho direito, pelo 

furo no centro do circulo de luz ela vê a sua pupila brilhante, com a mão 

procura orientar o reflexo para o interior da boca. Quando o foco lhe entra 

pela garganta ela diz que sabe como se chama aquele espelho e deita a 

língua para fora, ele com a espátula empurra-a para baixo até a sensação 

ser insuportável, depois é a vez dos ouvidos, por fim a auscultação ao peito  

demora um pouco mais que o normal, ela sabe o que o seu coração inspira 

os homens. Enquanto se veste o médico consulta a sua ficha com particular 

atenção, observa a do judeu seguinte:

- Por agora é tudo, podes dizer ao teu pai para entrar.



  Ao serão depois do magro jantar revela-se o futuro pela voz do pai, Elli  

Oschman:

- Recebi uma proposta estranha, talvez seja uma prenda de Deus – ficam os 

presentes particularmente curiosos, Ben  franze o sobrolho, o pai raramente 

O  nomeia,  olham  para  ele  e  não  dizem  nada  -  as  crianças  vão  ter 

autorização para saírem da Alemanha - a mãe leva as mãos à cara, não se 

percebe  se  de  alegria  ou  angústia,  talvez  cada   mão  represente  um 

sentimento, os dois irmãos abraçam-na.

Na estação ferroviária  Anhalter «A porta pró sul» a azáfama é surreal, as 

fardas controlam a situação, o oficial impecavelmente fardado inspecciona os 

papéis que o pai lhe deu, o soldado a seu lado de metralhadora ao ombro 

observa a família judia com o habitual desprezo. O olhar dos dois fixa-se em 

algo  importante,  fazem  sentido,  estendem  o  braço  direito  e  gritam  em 

unissono -  Heil  Hitler  -  para  outro  militar  que se  aproxima e responde à 

saudação. Fardado de negro com bordados a prata, cara de ave de rapina, 

parece um falcão gigante, ao lado dele um homenzinho baixo de chapéu de 

coco tem um rapazinho lindo agarrado à sua  mão, o médico português. 

Enquanto os nazis conversam um pouco afastados aproxima-se timidamente 

com o miúdo agarrado à perna,  Eli  Oschman estende-lhe a mão,  mas o 

gesto não é correspondido, não se cumprimenta um estranho de estrela ao 

peito: 

-  Está  tudo  bem,  conforme  combinado,  a  mala  com os  livros  segue  na 

bagagem - tira do bolso do colete um fio com a chave pendurada, olha a 

jovem nos olhos - guarde-a, como um amuleto que lhe pode salvar a vida - 

para espanto de todos ela oferece-lhe o pescoço, de seguida tira da caixa e 

estende-lhe a Hasselblad -  «a menina-dos-meus-olhos», sonho ser fotógrafa 

- a última foto da família Oschman todos o sabem, alinhados, ela e o gémeo 

ao meio de mãos dadas, a mãe apoia-se no braço do rapaz e o pai dá o 

braço à rapariga, atrás deles o comboio bufa. Sorrisos discretos cumprida a 

tarefa, o falcão aproxima-se com ar sisudo entrega dois passaportes, vistos e 

cartas de referência com o simbolo do Reich aos jovens, olha para o médico 

pouco convencido. O pai arranca as estrelas do peito dos filhos e mete-as no 

bolso do casaco com um gesto nervoso, o médico acena afirmativamente, 

afastam-se sem se despedirem, o rapazinho ao colo do falcão olha para 

eles friamente.



   A parede das memórias da Santa encontra-se no hall dos quartos, algumas 

imagens chamam-no no regresso da casa de banho, o aperto de mão entre 

um homem e Eva Peron, as colunas em “baquelite” revelam que o encontro 

teve  lugar  no  salão  daquela  casa,  não  sabia  que  a  Evita  tinha  vindo  a 

Portugal. A foto antiga de uma família numa estação de comboios, quatro 

pessoas juntas no centro, um casal de meia-idade e dois jovens, irmãos de 

certeza pelas parecenças nos traços finos e o cabelo muito claro, deviam ser 

louros,  não sorriem e  o olhar  é  triste,  têm estrelas  de David  no peito,  o 

comboio  por  trás  expulsa  fumo  de  baixo  de  si.  Na  foto  ao  lado  duas 

belíssimas jovens em grande plano brindam com flutes e sorriem felizes, os 

vestidos brilhantes descaem dos ombros, que bustos magníficos, uma delas 

é a sua mãe. 

- A Eva Peron esteve nesta casa - o fumo sai em argolas que a Santa desfaz 

atravessando-as com o dedo  indicador.

- A Evita também te dá pica? o avô dizia que ela exercia um estranho poder 

sobre os homens - mordisca-lhe o mamilo para irritar. 

- Talvez ele tivesse razão, foi a primeira foto na parede que me chamou a 

atenção – fica suspenso algo mais que queria dizer mas não sabia como. 

- Esta casa já foi a Câmara do Comércio da Argentina, o meu avô era um 

homem de negócios, viveu lá muitos anos quando fugiu da Alemanha. 

-  Moras aqui  sozinha? -  pergunta  como se não se  passasse nada,  uma 

simples pergunta de circunstância. 

- Moro. Mas também moram aqui muitos fantasmas, ainda não ouviste o da 

máquina de escrever, está sempre a teclar e corre a casa toda – olha para 

ele, qual a reação perante o insólito, mas ele não reage, impassivel apaga o 

cigarro no cinzeiro da mesinha de cabeceira - menos aqui no meu quarto, 



era o que faltava – sorri e muda de assunto - o meu tio também cá está 

temporariamente, muda-se em breve, mas foi passar o fim-de-semana fora, 

mais alguma coisa? - salta para cima dele e abraça-o. 

- E quem são aquelas duas jovens que estão a brindar? - ela levanta-se num 

repente e veste o robe num movimento só: 

- Não sei de quem estás a falar, vou fazer torradas - e sai apressada - aquela 

maldita foto ia estragando tudo – pensou. 

Ele levanta-se, vai à janela dizer bom dia à rua e remoer sobre a presença 

da mãe naquela casa. Que estranho, está um homem lá em baixo a olhar 

para si.
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  Fixava o nada com olhos tristes. 

- Há uma nuvem cinzenta na paisagem da nossa relação – disse a Célinha. 

Sem vacilar na secura das palavras, ele interrogou:

- O que é que queres dizer com isso, ou é só mais uma das tuas imagens 

poéticas? 

Ficou ferida, por dentro, subestimava a sua inteligência, e desmascarava o 

envergonhado sorriso que lhe veio aos lábios ao dizê-lo - há frases que de 

vez em quando dizem mais do que aquilo que sentimos, ultrapassam-nos, 

geralmente são roubadas de algum livro, estão escondidas no inconsciente e 

não resistem a uma oportunidade destas - poderia ter dito se ele estivesse 

com paciência para ouvir, aturar, mas não era o caso.

-  Porque é  que não podemos falar  abertamente,  será que não podemos 

esquecer, apagar? 

Ela amava-o, não sei se estão a ver: 

- Não te podia dizer o que sentia, ias achar-me louca, completamente varrida 

– respondeu cabisbaixa - posso confessar agora, sem nenhum problema, 

que  o  que  dilacerava  o  meu  coração  e  formigava  a  minha  alma  era  o 

estranhamento do criminoso em relação a si  próprio depois de cometer o 

crime, julgava-me duplamente criminosa, o aborto em si e o assassinato a 

sangue-frio da nossa relação – os olhos ficaram húmidos - mas o pior dos 

tormentos era que eu não entendia a causa daquele sentimento indesejado 

mas impossível de afastar, por respeito ao cúmplice, mas sobretudo por falta 

de  coragem sei  hoje,  nunca te  disse  que devíamos ter  tido  aquele  filho, 

custasse o que custasse. Não sei o que tu achas mas para mim a causa do 

nosso casamento ter falhado foi esta, e eu não me chame Célia se tu no 

fundo também não sabes disso.



  Um dia destes tem de chorar tudo o que não chorou até aqui, lágrimas 

encavalitadas espreitam pelos cantos dos olhos, dão a vida por ele.  Não 

chorou quando ficou órfão já homem feito, quando a Célinha partiu e foi com 

ela uma parte de si - está a perder o amor à vida, precisa de um filho.

Este é o tio desenhado por ele em criança:
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   A sua vida a representar outra vida - será isto possível - a inconsistência 

do ser, fuga da realidade, mas qual a verdadeira das que representa. Matou 

a verdade em tudo, a realidade também. Não está onde está mas está, não é 

o que é mas é. O Mello que não existe mas existe, mandou-lhe a seguinte 

mensagem - colocas à tua maneira um paradoxo central, será que se pode 

dizer algo de falso sobre um personagem inventado, ou o inverso, será que 

se pode dizer algo de verdadeiro sobre um personagem real?

Se já não souber o que é a violência isso faz de si um santo, e se de repente 

ela o visita torna-se mais um cúmplice do demónio? 

Na sala encontra o tio sentado a chorar, com uma moldura na mão, os cegos 

têm lágrimas: 

- A Kitty morreu - diz quando o sobrinho se aproxima, senta-se a seu lado e 

dá-lhe  uma festa  na  cabeça,  ele  dá-lhe  a  mão trémula  -  é  uma chatice 

sermos os resistentes à morte do nosso mundo, havia tantas pessoas no 

meu mas já morreram todas, sou o único que ainda se lembra delas - seca 

os olhos com o lencinho bordado que a mão aperta - sou eu que resisto à 

chamada Dele ou é Ele que não me quer junto a si? - o seu olhar parece que 

vê - mataram-na.

Para quem não sabe o que é poppers, é a droga, nem a devíamos nomear 

assim, mais estúpida que existe. Dura um instante e esse instante é uma 

eternidade,  sentimos  no  corpo  todas  as  alterações  que  demoram 

normalmente uma vida inteira, calafrios de morte, febres de doença, frio do 

deserto, tontura de quase-desmaio, a mente levada ao extremo assim sem 

mais nem menos. Foi o que ele sentiu: 

- Como é que soube? 

- Estiveram cá dois policias, vieram interrogar-me, pedir a minha colaboração 

como fizeram questão de sublinhar. 

- E o que é que o tio lhes disse? 

- Saíram como entraram, sem saberem nada - encolhe os ombros. 

- Nada de quê?  - pergunta o sobrinho curioso. 

- Nada de quê, isso não faz sentido, que raio de pergunta é essa? - responde 

o velho subitamente irritado -  esta história  toda está a complicar-se,  e  o 



menino não percebe nada. Espero conseguir acabar o puzzle a tempo, que 

chatice, vou-me deitar - antes de abandonar a sala vira-se - o menino quer 

ouvir uma engraçada, os policias trataram-me por senhor Marques - certas 

gargalhadas chegam ao Céu. 
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- Não me digas que tens alguma coisa a ver com isto – e mostra-lhe a noticia 

do jornal quando entra na sala.

Nuno não responde logo,  prepara o  pipe; a garrafa de água em plástico 

meio-cheia, meio-vazia, a bic perfura-lhe o peito, o gargalo forrado a folha de 

alumínio torturada pelo alfinete.  O sorriso dele tem algo de diabólico, ela 

estremece. 

- Queres mesmo saber? 

Santa  encolhida  no  sofá  abraça  a  almofada,  ele  com  todo  o  cuidado 

transfere o crack previamente cozinhado da ponta do canivete para o topo do 

gargalo:

- Se visses como ela me tratou, o desprezo na voz, sou sobrinho dela foda-

se, espera aí - o bafo é tão grande que ela tem de se debruçar segurar a 

garrafa prestes a escorregar da mão e apagar o isqueiro aceso na outra 

congelada, ele revira os olhos e ligeiramente enjoado balbucia  - o... o gajo... 

encostado a mim... fiquei nervoso, levou um tiro no meio dos olhos.

Com a cara escondida na almofada Santa abafa os próprios gritos: 

-  Não  acredito,  foste  tu  que  os  mataste  -  levanta-se  possuida  -  cabrão 

assassino  -  descontrolada  parte  a  loiça  toda,  alguns  bibelôs  voam  e 

desfazem-se  em  estilhaços,  grita  –  não,  não  -  Nuno  sorri  de  forma 

aparvalhada  enquanto  prepara  nova  dose,  ela  desvairada  enfrenta-o  - 

drogado, assassino, fora daqui, sai de minha casa já - atira-lhe a almofada 

que por pouco não atinge o alvo, falham-lhe as pernas e cai redonda no 

chão. Ele dá uma gargalhada: 

- Deixa-te de teatros, senão levas um bolheto viro-te ao contrário, abro-te a 

pestana  à  bofatada  -  acha  imensa  graça  a  si  próprio,  uma  graça 

desmesurada, dá mais um bafo encosta-se para trás e fica assim imenso 

tempo, a olhar para o esqueleto esparramado no soalho - não admira que 

desmaies,  estás  um palito  -  segura-lhe  o  braço  fino  que faz  a  sua mão 

parecer a de um gigante, ergue-a facilmente e atira-a para o sofá – senta-te, 

vamos conversar como deve ser - ela não está inconsciente, mas o olhar é 

completamente vidrado – olha,  fazemos um pacto,  tu  ouves-me e depois 

deixo-te em paz, se quiseres nunca mais me pôes a vista em cima, prometo-

te -  a sinceridade na voz dele é desarmante, ela cede e um pouco mais 



desperta anicha-se no braço do sofá à espera que ele dê mais um bafão.

- A Kitty odiava o próprio irmão, gémeo ainda por cima, tinham segredos, do 

tempo em que fugiram aos nazis, provavelmente morreram com eles – com o 

canivete junta as cinzas no gargalo - era uma cabra, tu sabes disso, deu-nos 

cabo da herança, levou o velho à falência e agora queria o que é nosso por 

direito – murmura algo ininteligível – não, gente assim não merece viver - 

acende um cigarro, ansioso - não fui lá com essa intenção mas a conversa 

dela - “aquilo que vocês querem pertence-me, e faço o que tiver que ser feito 

para impedir que fiquem com o que é meu, ouviram?” - não sei se alucinei 

mas vi o marido a meter a mão dentro do casaco, sabes que eu sou nervoso, 

descarreguei  o  revolver  nos  mother  fucker  –  agarra  os  cabelos  em 

desespero - só depois é que realizei a merda que tinha feito, nunca tinha 

morto ninguém, é uma sensação do caralho, ainda não estou refeito - com 

vísivel ansiedade prepara outra cachimbada – acho que enlouqueci. 

- E agora? - pergunta ela - Já viste no que me meteste, vão achar que sou 

tua cúmplice. 

- E não és, olha-me nos olhos e diz-me se com a morte dela não morreu 

também o ódio que tinhas dentro de ti? não sei porquê mas ela sempre foi a 

sombra da nossa maldição. O meu pai temia-a, por alguma razão estava nas 

mãos dela,  e ela fazia  chantagem. Ignorava-nos completamente.  Com os 

seus caprichos milionários arruinou todos os que se aproximaram dela.

- Mas tu não tinhas o direito de os matar, fazer justiça, e logo tu que só fazes 

merda.

Nuno ignora-a e continua:

- Desprezava-o, sabes isso tão bem como eu. O que o teu avô te pediu foi  

vingança, não percebes? o facto de ele te ter contado a história da mala 

antes de morrer foi com a intenção de tu ficares com ela, em vez da Kitty. Ele 

sabia que ela ia fazer tudo para se apoderar do que está lá dentro. Nós 

tínhamos de matar aquela puta. Tenho a certeza que ela, ao contrário de 

nós, sabia o que há dentro daquela mala - procura o isqueiro para acender o 

cigarro ao canto da boca -  só espero que valha a pena,  senão estamos 

fodidos  -  Santa  chora  convulsivamente,  Nuno  passeia-se  numa  jaula 

imaginária - está feito, não podemos voltar atrás, agora temos mesmo de 

seguir em frente, o cerco aperta-se, acabou o charme, a partir de agora é a 

doer. 



- Porque é que ainda não nos vieram prender? - pergunta ela ingénuamente 

- eles andam sempre atrás de nós, de certeza que já sabem que a mataste - 

confusa perdida não consegue fixar o olhar. 

- Esses de que falas não são policias, mete isso na cabeça - diz ele irritado - 

são assassinos, a soldo de mais alguém envolvido nesta história, mas eu 

vou descobrir quem são. Eu acho que estão à espera de nos apanhar com a 

mão-na-massa, no fundo nós fazemos o trabalhinho e eles esperam tirar o 

proveito, mas estão muito enganados - saca o revolver do coldre da axila,  

rodopia-o  com um dedo  no  gatilho  sem noção  que  os  gestos  estão  em 

câmara lenta, deixa cair a pistola apanha-a em esforço volta a guardá-la em 

grande estilo como se nada fosse, sorri para a Santa com os olhos trocados, 

ela diz - que medo - a gozar – o melhor é desaparecermos por uns tempos,  

podes ir para Londres, e aguentas-te lá até eu dizer.

-  Mas  –  disse  ela  –  para  suportar  os  custos  dessa  viagem  preciso  de 

dinheiro.

- Crava o teu amante, diz que tens de ir ver um familiar doente, precisas de 

dinheiro para a passagem. 

-  Cala-te,  estás  agora tu  a dizer-me o que é que eu devo fazer.  Não te 

preocupes comigo, e tu para onde é que vais? 

- Tenho de ir  a Berlim, preciso de pesquisar umas coisas do passado da 

nossa família. Está decidido, partimos esta noite - alisa a prata do maço de 

cigarros e prepara-se para fumar a chinesa que lhe vai  tirar  a ansiedade 

insuportável.
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  No  avião  para  Heathrow  dorme  o  sono  leve  que  os  ansiolíticos 

proporcionam, emprestou-lhe o dinheiro, não aguentou vai atrás dela. 

Ajeita os óculos novos, demasiado grandes para a sua tromba - são Bulgari 

faz toda a diferença é só pores lentes novas, you are my love – despediu-se 

ela assim. Poderá alguém um pouco céptico perguntar como é que chegou 

aqui, qual terá sido o motivo que o meteu em tamanha alhada? não sabe 

responder a essa pergunta - uma existência meio fanada? 

A olhar para a sandes plastificada que lhe puseram á frente tenta encontrar 

respostas, na janela o céu é de França diz o Comandante Conceição em 

nome de toda a tripulação da camioneta voadora, as desculpas esfarrapadas 

que deu para ter que partir de repente seriam suficientes para perceber que 

a viagem e o empréstimo seriam sem retorno, mas alguém resiste à vontade 

de uma Santa? -  c'est  la  vie,  a  bondade muitas vezes está a milhas do 

entendimento, graças a Deus – diz em voz alta antes da primeira dentada. 

É recebido em Victoria Station pela indiferença da Santa, tanto lhe faz tudo 

na vida, deixa-se arrastar com a indolência do vagabundo que perdeu o fio à 

meada algures no tempo, embora ainda seja muito jovem. 

- Tasse bem puto? - pergunta ele.

- pou... - responde ela, uma das poucas palavras que pronuncia e responde 

a qualquer questão. 

Dividem o room do apartamento em Briklane onde co-habita uma matilha de 

vários países sub-desenvolvidos em depressão. Organizam orgias de droga 

e sexo da qual a Santa se desmarca pelos trajos andrajosos que repelem o 

tesão animal de certos polacos e o erotismo publicitário dos brasileiros, mas 

que  escondem  um  corpo  franzino  tornado  pecado  nos  seios  da  criança 

sedenta de desejo até aí aprisionado, e que alguém numa clara benesse 

divina anseia libertar, em noites de amor e despedida às virgindades. 

De  Londres  conhece  o  Lidl,  onde  se  abastecem  em  ânsias  de  voltar  a 

acasalar. Os flatmates dão na base (crack) libertando aroma de amoníaco que 

os descobre no quarto enroscados um no outro a gemer de prazer.

- Que lindo! de olhos muito abertos para o fluxo em espasmos do seu sémen 

no orgasmo contemplado pela primeira vez - há coisas que nunca mais se 

esquecem, puto - tem vergonha do corpo franzino não sabe bem porquê, ele 



sempre achou que o people inventa problemas simplesmente para entreter o 

pensamento que não se resigna com a existência do nada. O seu corpo de 

criança expira pecado, e até a ele excita-o uma certa ideia pedófila, que não 

tem pejo em atribuir à influência da cultura grega, os pedófilos do Pártenon 

chama-lhes o Mello.

«Os vossos olhos aumentam, são como que puxados em todos os sentidos 

por  um êxtase implacável.  A  face enche-se de palidez,  torna-se  lívida  e 

esverdeada. Os lábios encolhem, encurtam-se e parecem querer entrar para 

dentro. Suspiros roucos e profundos escapam-se-vos do peito, como se a 

vossa natureza antiga não pudesse suportar o peso da vossa nova natureza. 

Os sentidos tornam-se de uma finura e de uma acuidade extraordinárias. Os 

olhos devassam o infinito. O ouvido distingue os sons mais ténues no meio 

dos ruídos mais agudos.»

Deve à katemina a participação num milagre, com a noite abaixo de zero, a 

neve a cobrir tudo lá fora, ela deita-se na cama, abre indecorosamente as 

pernas e oferece-lhe o sexo como uma flor, ele mergulha a cara dormente e 

chupa as pétalas do amor, numa das maiores mocas da sua vida. Nestas 

alturas tem a certeza que Deus gosta de si com clara evidência. 

As drogas dominam a cidade e por  incrível  que pareça até conhece um 

dealer especializado em empresas, tem catálogo de pastilhas adaptado aos 

vários ramos de negócio a que se dedicam as multinacionais suas clientes, 

algumas trazem gravadas  logotipos famosos,  outras  símbolos  sugestivos; 

Tulipas, Superman ou Peixinhos, as Micros são só para pessoal da pesada. 

Todas proporcionam ao staff  nas  convenções um ambiente  in  love  entre 

colegas  que  contrasta  da  esquizofrenia  habitual  no  office  aos  dias  de 

semana. Sonha insistentemente com um prato gigante onde caminha nas 

bordas,  evitando  cair  na  sopa  que  ferve  como lava  de  vulcão,  o  circulo 

entontece na repetição das voltas sem fim nem principio, de vez em quando 

inverte a marcha e é igual, o cansaço aumenta sem parar e no sonho torna-

se iminente a sua cozedura. Acorda a suar, esconde a cara entre as mãos e 

pede a Deus para deixar de atrofiar:

- « Sinto-me sem palavras, como o homem-estátua que trabalha no banco 

onde  estou  sentado,  observamos  o  mundo  a  passar,  se  perguntarem 

porquê? não terão resposta, o Charlot sustenta-se na bengala demasiado 

fina  mantendo-se em equilíbrio  instável.  Não sei,  juro  que não sei  nada, 



dizem-me Picadilli ou Campo das Cebolas estou-me a cagar, não existo não 

me  lembro  do  antes  nem  do  agora...  quéquéisso?  tilinta  a  pe deixo  de 

pensar, entretanto a tarde passa, não fiz nada, tanta gente oprime a alma, 

deixo de olhar, se vejo tiro-me do sitio onde quero estar, entre bonecos e 

carrinhos, a cara de puto de que já não me consigo lembrar. Tudo se vem 

pelos cantos dos olhos que acabei de piscar, não convenço o mal-estar a 

sair de mim, as colunas não me deixam respirar. Puto, atrofio em Convent 

Garden...» -  assim define a estadia num mail que manda ao Mello, do qual 

não obterá resposta, imagina que se suicidou à lendária maneira romana, 

cortou os pulsos e meteu-se na banheira, foi-se pelo ralo direito ao Tejo que 

recebe do esgoto a vermelhidão com indiferença. A privação enrijece a alma, 

mas se por um lado deixa de ser mole por outro torna-se pedra.

Nesse inverno, como ajudante de padeiro, de repente fica bem, enamora-se 

da touca da Santa, o cheiro a massa-pão confunde-se com odor a sexo, 

comovem-no as nuvens de farinha que de vez em quando pairam no tecto da 

padaria industrial. De madrugada fumam o primeiro joint sentados à frente no 

segundo andar do bus, certos dias neva miudinho e a paisagem no vidro da 

nave torna-se galáctica, imita o Luke Skywalker para - my beloved princess 

Lea  -  que  chora  a  rir  com  o  seu  inglês  americanado.  Os  ingleses  que 

conhece elogiam-se muito uns aos outros nas conversas de ocasião - you're 

a  fucking  magician  -  dizem  quando  faz  desaparecer  beatas  apagadas 

debaixo do pé, o truque é simples, elas escondem-se no buraco que tem na 

sola do sapato. Continua a mandar mails ao Mello, na certeza da internet ter 

um código de acesso ao divino: 

- « Dear brother. I like you very much and admire what you have done even if  

I don´t no why. you are my best friend forever, para o infinito e mais além. 

miss you puto.»  -  só não encharca o écran porque as lágrimas não caem 

para a frente. Santa diz - és um adulto aputalhado - ele responde - e tu és a 

pita que eu amo.

 « a park with a lake visited by families and occasional fisherman»

A primavera desponta cinzenta, de vez em quando o sol espreita, fica tudo 

histérico,  executivos  despem-se  em  Hide  Park  á  hora  do  almoço, 

esparramam-se nas cadeiras alugadas pelo Meioconto que nunca tira o boné 

do  benfica,  torna-se  seu  assistente,  descobre  que  a  solidariedade  entre 

tugas emigrados é muito forte. Natural da Amadora de que timidamente se 



orgulha,  para  quem  conhece  uma  grande  cidade  Portugal  torna-se 

ligeiramente ridículo,  apaixona-se pela Santa quando habilmente confirma 

que a relação entre o casal não tem futuro. Frequentam clubes de mamados, 

privates de artistas, ginásios da gaysada, aviam qual drogaria ambulante - 

somos  os  petrolinos  do  presente  -  dos  múltiplos  bolsos  do  colete  sem 

mangas saem sonhos, angústias, fantasmas, monstros, o nada, a euforia de 

vez em quando, aspegic para otários próximos da família real, o business 

floresce embora o sol seja inimigo no negócio das cadeiras. 

Passeiam-se  pelos  mercados,  gastam dinheiro  disparatadamente.  Mesmo 

atrasados  não  faltam  ao  encontro  com  os  esquilos  que  adoram  uma 

determinada marca de bolachas que só há na Loja dos Imigrantes De Leste. 

O sol expõe-se radioso como há muito não via, subitamente Santa pára, fica 

estática com a mão suspensa, parece um cão-de-caça, ao longe na relva vê-

se  o  Meioconto  de  joelhos  algemado,  os  camones  bronzeiam-se  nas 

cadeiras  como se nada fosse,  dois  bófias  a cavalo  rodeiam o sócio que 

chora para o chão onde repousa o boné espezinhado - é careca, está tudo 

explicado. 

Em Speaker’s Corner gritam com todas as forças - vaiam todos à merda - e 

piram-se dali – coitadinho - murmura a Santa como de um acontecimento do 

passado distante se tratasse - uma coisa é certa, não era noivo para ti – sorri 

- pou! viste a mortalha puzia aqui - a noite  cai  de repente em Trafalgar 

Square.

É tudo o que transporta consigo, ignora ou conhece de si. É sobretudo o que 

escolheu ser – livre - como a maior parte das pessoas diz quando inventa a 

sua própria história - sou uma pessoa - que considera pecado o falar de si, 

mas não faz outra coisa, tem fé na ideia do existir para além de si. Sente que 

quando alguém fala liberta um não sei quê que reflecte o contrário, o fascínio 

desse reflexo no auto-elogio torna-o bom ouvinte, o saber que promessas de 

amizade antecipam traição coloca-o um bocadinho à frente dos que não têm 

consciência disso. Se nestas linhas não se perdem  leitores, não descansa, 

outras virão. 

Do céu de Londres cai de pára-quedas o puto Dani  nas suas vidas já de si 

atribuladas - só fazemos merda - diz a Santa ao amigo com certo garbo. 

- Tou f...  putos, tou f...  tenho a cabeça toda riscada só me apetece fazer 

merda,  partir  tudo –  diz  o  Dani  a  justificar  o  desnorte.  É o  terrorista  em 



pessoa, parte semáforos à paulada, funde candeeiros de rua à pedrada, se 

alguém se  queixa  dos  preços  em determinado  lugar  é  certo  um extintor 

despejado à hora-de- ponta nesse antro de ganância. Está sempre a correr, 

foge já não sabe bem porquê. É difícil andar na rua com alguém que está 

sempre a saciar a sede de justiça que transporta consigo, um frasquinho de 

ácido para parquímetros ou um spray rosa para casacos de pele são entre 

outras as armas do perfeito guerrilheiro-urbano.

O chefe da padaria tenta violar a Santa, fica pregado ao chão quando a ouve 

gritar, a besta loira que sai do escritório agarrado aos tomates dá-lhe um 

soco para se vingar do pontapé que ela lhe deu, chegam a casa do último 

turno  literalmente fodidos, o Dani espuma-se todo e sai porta fora. A história 

vem no jornal, não propriamente a verdadeira versão, a do Dani sobrevivente 

depois de ter enfiado o carro roubado pela montra da padaria adentro, o 

título em português no tablóide - só queria um pão!. 

- Tempo de bazar, Londres já deu o que tinha a dar. 

« Tu trouveras » da natasha st-pier é a música ambiente no metro, perdeu-a 

pelo caminho, não se lembra exactamente como, num tempo num lugar que 

não sabe qual foi, quando dá por si está sem a Santa - tenho saudades do 

velhote. «Somos deuses que esqueceram o que são» diz o cartaz a anunciar 

umas sapatilhas douradas, tinha previsto o fracasso mas uma coisa é prever 

outra acontecer, um desalento talvez precoce nasce embalado na sua alma, 

e no corpo que também não é ausente na culpa do nascimento daquela 

dormência espiritual, algo que rejeita mas fraqueja, na realidade ainda está 

longe do terminal do aeroporto, a meio da viagem. O metro pára, pelo mau 

aspecto da estação ainda está em zona pobre,  felizmente traz postos os 

Bulgary não o vêm a chorar e ajuda-o no pecado-do-olhar instalado em toda 

a gente. Figuras fantásticas, umas existem outras não, algumas só ali estão 

por ele estar - os observadores - como num filme de ficção, reconhece-os 

embora alterem o aspecto, envelheçam engordem mudem completamente o 

visual  denunciam-se  no  olhar,  um  olhar  cínico,  como  se  de  antemão 

soubessem o  seu  destino  -  é  de  ficar  louco.  Há  dimensões  em que  as 

palavras não servem para nada, tem pena de dizer isto mas é a verdade, o 

fantasma se falasse por momentos deixava de o ser, respeita a realidade 

assim como respeita a sua vontade de não-existir, quem é ele para o julgar.  

A despropósito, estão em Londres ou em Chelas? se calhar nem num sitio 



nem noutro, pode ser redundante, em lado nenhum. Enquanto a carruagem 

avança a toda a velocidade, os pensamentos aceleram também, lembra-se 

de  Moravagine  e  das  Cartas  de  Capri,  recorda-se  desses  mundos  onde 

entrou ou eles entraram em si. Pede perdão ao corpo por serem universos 

onde não pode estar presente, o máximo que lhe  pode oferecer é o agora 

aqui, a triste realidade onde vive agarrado. Por vezes gosta de se escapulir,  

é verdade, mas volta  sempre à casa-de-partida, que sejamos honestos é 

bastante  apresentável  -  isso  é  mesmo  conversa  de  ir  ao  cu  -  vinga-se 

ironicamente o  físico quando regressa de certos pensamentos como o que 

acabou de ter.

«O artista entra sempre pela  janela da humanidade como  corrente-de-ar, 

atravessa-a  e  sai  por  outra  janela  com o  prazer  de  derrubar  quadros  e 

mobiliário da civilização que nunca o receberia pela porta da frente, não sou 

artista,  além disso por  ser mulher vejo-me mais como brisa que refresca 

salões  de  ar  saturado  dos  charutos,  algumas  criadas  ainda  despejam 

cinzeiros, há acabadas de parir a esperança da encarnação perpétua de um 

si-próprio, outras vão a Fátima tropeçar na fé numa esquina do paraíso, isto 

já foi  dito a fé não ataca em esquinas ocasionais,  algumas rameiras sim 

coitadas, angustia a sem-razão no mundo. Aos homens é concedido o por 

vezes fugirem de si e esquecerem a vida  insuportável, para mim é sempre,  

e não é de agora esta conclusão, alguns ainda esperam que os ataque com 

paixão a tal doença sem esperança, desencantam-se com o meu olhar que 

os atravessa, vacilam as pernas, murcha o erecto-sapiens. Ainda espero o 

olhar sem tesão que me pegue na mão e pergunte o que ando a ler. Para 

alguns sou do conservatório para outros vivo no hospício, a nenhum recuso 

o corpo que é adorado só por si, a ideia do perfeito homem só nos livros. A 

vida de mulher é lazer agitado fuga ao movimento ordenado por meio da 

agitação,  roubo  frases  ao  poeta,  as  românticas  são  sobrevivências,  há 

presentes que não servem para além do óbvio,  outros não envenenam o 

coração, o que é meu trago comigo não suporto penduricalhos, estou farta 

do outro sexo, na história na política na vida, por este grau de exposição 

apetece usar burka, não chega o hábito do convento. Esperam que vá parir 

outra Eva ou no minimo um matulão, gostava mesmo era de ter um anjo com 

asas. Há as que procuram no homem salvação mas o mais certo é darem 

com um cabrão. Eu uso com respeito não ponho defeito ás vezes abuso na 



imaginação e esfrego-me com deleite,  encontro satisfação e pronto.  Amo 

todos por igual sem haver um principal, não acredito em eleitos é um erro 

capital basta olhar para a humanidade, mestres só na leitura sem saberem 

que o são, pois não são eles também discípulos de alguém, não me estou a 

ver  na cama com Jesus e senão com ele atão com quem? o panorama 

parece negro quando no não-essencial me debruço, mas como Luz irrompe 

outra forma de estar na vida quando reclamo a magia que ainda por cima é 

feminina  graças  a  Deus.  Com os  espíritos  converso,  vejo  e  oiço  outras 

coisas, na paisagem já consigo pintar algumas cores da minha paleta, no 

céu um determinado tom do espírito, a terra tonalidade da alma, meia-lua ao 

fim da tarde tento encontrar o contorno original quando o vejo é pura ilusão. 

Pressinto  a  alma de  quem se  aproxima e  antes  de  tudo  vejo  a  aura,  o 

primeiro olhar é fortuito o resto também, se for mulher não é bem assim, 

perdoem-me os homens que deles nada sei. As palavras têm poder minhas 

amigas isto já foi dito por alguém, salvaguardando as distâncias a ignorância 

todos reclama, impõe a forma de estar na vida que ela própria tem pois se 

não conhece outra. Não vos benzo a todas, eu própria não sei, mas posso 

reclamar minha a força que ser mulher tem, disso nos esquecemos ou não 

era  tempo  ainda,  será  agora?  questiono  a  mim  própria.  As  deusas  são 

homens vestidos de mulher,  os deuses não sei,  mas o contrário não me 

parece, para já Deus não tem sexo não é nenhum animal e isso arruma a 

questão. Temos de nos juntar, rir e falar sem outra intenção além do prazer 

de estar sem organização, não foi esse também outro dos males a registar? 

apaguemos  o  passado  que  para  nós  francamente  não  existe,  rainhas 

realmente  só  as  houve  de  bordel,  que  o  homem  só  se  deixa  dominar 

momentos antes de se vir e não é dentro da mulher. Não reclamemos o que 

eles  têm,  Deus  nos  livre  de  tal  pensar,  era  como  se  alguém  do  céu 

reclamasse um cantinho no inferno. Célia Oliveira, jornalista » 

As  crónicas  da  Célinha  de  vez  em  quando  surpreendem,  e  parece-lhe 

deslocado aquele texto na revista de bordo, mas hoje em dia é tudo assim, 

girissimo e não passa disso.  Recorda a tarde que a consolou  pela partida 

do pai encamado hà meses, enchia com o  oxigénio que sobrou sacos de 

plástico de um supermercado qualquer, subiam em encantamento, pairavam 

por momentos junto ao tecto, súbito caiam desamparadamente mortos no 

chão, já outro baileideirava em ascensão, procurava assim nova constelação 



para a alma inquieta. 

No avião de regresso o personagem a seu lado defende a seguinte teoria:

- O mundo está doente, isso é obvio me diz você que parece um cara de 

bom senso,  por  isso  as  pessoas vão ao psicólogo,  mas elas  deviam na 

maioria dos casos, era ir ao filósofo. Tá me entendendo? porque os seus 

problemas a sua dor profunda, é falta de entendimento, ignorância, cara. Os 

desgostos de amor, alguns até levam ao suicídio por exemplo já não fazem 

sentido  desde  o  Romeu  e  Julieta  de  Shakespeare,  porque  a  partir  daí 

instalou-se a dúvida, na ideia, seja ela qual for. Você tá me entendendo? 

mas  até  nos  casos  mais  graves  da  perda  pela  morte,  é  obrigação  do 

terapeuta  abordar  esse  facto  nas  múltiplas  perspectivas  existentes, 

metafisicas e de fé, obrigar o paciente a raciocinar, a dor está lá na mesma 

mas a maior dor é aquela que não se sabe porquê, não se enxerga, quem 

melhor que o filósofo para ajudar a encontrar o caminho certo? 

- O poeta - diz convicto para o filosofo de praia.

- Enxerga, cara, o poeta suicidava-se também.

- Pede-se aos senhores passageiros que regressem aos lugares e apertem 

os cintos, vamos aterrar em Lisboa.



19.

  Quando sai do taxi olha para a varanda de casa onde o letreiro pendurado 

diz «para venda», o coração pára, será que o velho morreu, foi o primeiro 

pensamento que o assaltou, mas imediatamente afastou o mau presságio 

com um piscar de olhos determinado. A semana passada tinham falado ao 

telefone  e  pareceu-lhe  que  estava  tudo  bem,  para  além  de  um  certo 

ressentimento na voz do tio, mas com os velhos nunca se sabe apagam-se 

de um momento para o outro. Aperta a cruz do terço que traz sempre no 

bolso, sobe as escadas e experimenta a chave de casa em vão, a fechadura 

foi mudada. De novo na rua, depois de alguns momentos de desorientação 

procura uma cabine telefónica para ligar à senhora com o nome na placa por 

cima do número de contacto: 

- Boa noite, estou a falar com a senhora dona Bertolina Laranjeiro - espera 

que não se perceba o tom irónico ao pronunciar o nome dela. 

- Faz favor de dizer – responde a dita cuja. 

-  Desculpe  o  adiantado  da  hora,  mas  estou  a  passar  na  Avenida  da 

Liberdade e vi o letreiro no andar do duzentos e onze. Pode dar-me algumas 

informações sobre o imóvel, se está em bom estado e quanto custa.

- Estou a falar com o senhor? 

- Baudoin, Jorge Baudoin - foi o primeiro nome de que se lembrou, o nome 

de um primo da parte da família do pai. 

- Como o senhor Baudoin deve compreender o imóvel em questão não é 

para todas as bolsas, e se quiser saber o preço temos de nos encontrar 

pessoalmente - diz a Bertolina num registo comercial. 

- Não se preocupe, o dinheiro não é problema - diz com a confiança na voz 

que não dá margem para dúvidas. 

- É assim, a casa foi  de um Marquês, é muito linda por dentro, tem oito 

quartos,  um  escritório,  zona  de  serviços,  quarto  de  criada  e  cozinha 

equipada,  no  salão  grande  os  tectos  são  trabalhados  e  com  frescos 

mandados pintar pelo Marquês. 

- E o que é feito dele? - interrompe a lenga lenga. 

- De quem? 

- Do tal Marquês – espera que ela não estranhe a pergunta. 



- É assim, ele já morreu há muitos anos, agora os herdeiros puseram a casa 

à venda, é a crise, toca a todos. 

- E o recheio, os móveis? - pergunta curioso. 

- É assim, quando o imóvel veio para as minhas mãos já vinha sem nada... 

Desliga-se o telefone na cara dela, acabaram-se as moedas. 

 



20.

  Na corrida à tona d’água o ganso bravo ganha balanço antes de descolar, 

ya-honk,  grita, bate asas freneticamente revelando dificuldade em levantar 

voo, como se aos poucos estivesse a perder uma faculdade natural que não 

tem a ver com idade, que é o seu caso pensa inconformado. A brisa do fim 

da tarde despenteia a plumagem já toda branca e escassa, outrora popa 

brilhantinada, que depois de mergulhada na água morna do lago colava-se 

ao rosto a chorar, a mãe na outra margem acena, repara espantado pela 

primeira vez que era uma bela mulher, não lhe podendo chamar dejá vu, era 

o quê então, seria um sinal antes da passagem para o outro lado? o facto de 

não haver barqueiro consola a dúvida. Ajeita a fralda de incontinente que 

afasta as pessoas e aproxima os animais que gostam do odor original, o 

rafeiro lambe-lhe as mãos mas a Dona Maria enxota-o. O principio e o fim 

assemelham-se em muitas coisas além da falta de discernimento -  Lunita 

Laredo mãe de Marion Tweedy esposa do major Brian Cooper, era uma linda 

espanhola que encaixa algures na idade caótica – diz em voz alta. Interessa-

lhe a forma das ideias, a forma é que é importante - olhando a partir da Lua 

alcanço a existência - pensa para dilatar  o tempo, solitário, a vontade mais 

íntima insatisfeita, devia deixar-se levar, partir - onde é que andará o meu 

sobrinho, esse salafrário.



21.

  Porque é que insiste em contrariar a solidão inevitável, serenatas nocturnas 

e alvoradas onde procura afastar a forma religiosa de estar que o invade. 

Foge da Elevação que toda a vida desejou, em nome de uma causa perdida, 

a companhia dos outros - na verdade, a vida é acto só, a morte fusão com 

tudo - vagueia nos cheiros, nos gestos de uma mão, na profundidade de um 

olhar, no beijo ardente com a língua, na visita do desconhecido à tristeza, na 

surpresa do desejado. Sacode a pila, lava as mãos e olha-se ao espelho, 

sente-se perdido, confuso, a falta de uma amante também não ajuda nada. 

Os braços finos enrolados no seu pescoço, palavras apaixonadas que por 

mais que soubesse serem devaneios da paixão sem futuro, um futuro que 

ele  próprio  negava,  ouvia-as  repetidamente  encostado  ao  seu  corpo 

adormecido pelo cansaço físico do  amor - meu Deus, o que faço da vida que 

me deste? perdido  nesta  cidade,  à  procura  dela,  que provavelmente  me 

esqueceu  -  julga  encontrar  aí,  na  auto-comiseração,  a  consolação  por 

instantes, mas logo outras imagens o assaltam, um fidalgo a passear-se no 

Chiado, corpos fantásticos enrolados no seu, o Visconde vadio na sopa dos 

pobres é um pensamento delicioso. Não se fixa, nunca se fixou, reconhece 

isso  como  um mal,  mas  será  realmente  -  para  que  serve  o  dinheiro  se 

perdemos  a  vontade  de  o  usar?  -  não  come  há  três  dias,  assim  vai 

emagrecer demasiado, quando o corpo é jovem suporta tudo por amor à 

alma que o habita e não o respeita, amante infiel julga que ele também é 

imortal. Acaricia o reflexo com o olhar - perdão, já não sou aquele rapaz que 

virava o mundo de pernas para o ar se fosse preciso, fui vencido, um falhado 

diria o sr.  Marquês, por onde andará o safardanas? -  sorri  e repara pela 

primeira vez nas finas rugas a emoldurarem os olhos – isso é cansaço - diz o 

reflexo.  Volta  para o balcão e pede mais uma cerveja -  a  última,  vamos 

fechar - diz a empregada que o vai levar hoje consigo para casa, há uma 

poesia inocente no seu olhar que seduz, deve ser isso - é mas é a líbido a 

delirar – diz-lhe a voz da consciência. Nunca percebeu se é realmente bonito 

e charmoso, ou simplesmente a memória alheia do apresentador  de um 

telejornal distante, a dúvida presente em qualquer engate - sou um triste ,  

mas para ela posso ser a tábua-de-salvação de vida ainda mais triste, e com 



um puto sem pai para criar - certos pensamentos só surgem a frio, longe do 

calor do desejo - o que estará a pensar a empregada que tenho agora por 

baixo de mim, e  como se costuma dizer, estou a possuir – outros talvez 

sejam escusados.



22.

  Voltamos atrás,  aos anos quarenta.  Paris  ocupada mantinha o  mesmo 

charme, como se não fosse nada com ela, à presença dos nazis já os manos 

estavam habituados. O povo andava desiludido e a desilusão acarretava o 

terror, haviam perdido qualquer coisa, o mundo submergia-se em confusão, 

pelo menos era difícil  distinguir o futuro na incerteza do presente. A Kitty 

nada disso lhe dizia respeito - mas por mais que escondam a realidade da 

história, a verdade é que foram muitos os cúmplices da barbárie contra a 

humanidade, é fácil julgar à distância, mas quando se está por dentro, se faz 

parte, mal ou bem a única moral possível é a que nos alimenta e mantém 

vivos, com as ferramentas que Deus nos deu -  justificava-se a si própria. 

Era uma bela mulher, uma ariana sem sombra de dúvida. A nova identidade 

nos papéis falsos gerava murmúrios onde quer que entrasse, era um apelido 

associado  a  alguém  com  muito  poder,  mas  mantinha  o  passaporte 

verdadeiro escondido, um dia voltaria a ser quem era. A ironia do destino 

consigo esmerou-se, em Paris passeava-se como um belo exemplar da nova 

raça  dominante,  e  não  se  fazia  rogada,  só  saía  com  altas-patentes, 

passeava-se de braço dado a fardas hugo boss, a cabeleira loira era a coroa 

do Reich. Ninguém sonhava, nem mesmo os SS, que a amante dos generais 

era judia. Fodia com todos, não vamos estar com floreados, chegava a andar 

com  três  ou  quatro  ao  mesmo  tempo,  a  agenda  era  cirurgicamente 

organizada, e o que que ganhava com isso? não ganhava nem perdia, sabe 

alguém aos vintes anos se está a ganhar ou perder alguma coisa? queria era 

sentir-se  viva,  e  vivia  o  sonho de muita  gente.  Há sempre o  reverso  da 

medalha, tornou-se arrogante, iludiu-se com o poder que dá a cama a uma 

amante,  até  ao  dia  que  vê  a  garganta  cortada  deitada  nela.  Traficava 

influências com o mesmo prazer com que chupava o sexo aos oficiais, mas 

como sempre a inveja passeia-se como uma espécie de princesa  transviada 

entre os súbditos do rei, a sua fama chegou aos ouvidos errados. 

Nunca abriu a mala, tinha medo dela, enquanto esteve no hotel guardou-a 

debaixo  da cama,  quando se  mudou para  o  apartamento  na ilha  esteve 

esquecida na dispensa, só uma vez, tinha acabado de se instalar, um grupo 

de subalternos que nem sequer era comandado por um graduado apareceu 



de repente para revistar a casa. Eram demasiado estúpidos para a sua pose 

os intimidar, percebeu logo e também não tinha nada a esconder, tinha-se 

esquecido dela. Dois soldados arrastaram-na para o meio da sala onde ela 

impaciente esperava o fim da revista, quando a viu ficou mais pálida que 

uma  morta,  mas  de  imediato  reagiu  determinada,  surpreendida  consigo 

mesma - se fosse a vocês não lhe mexia - olharam todos uns para os outros, 

pareciam macacos,  o  mais  atrevido  tenta  em vão  abri-la,  então saca  da 

pistola disposto a rebentar o cadeado - não faça isso - gritou, para si  na 

altura não havia nada mais sagrado do que aquela mala, tirou lentamente o 

fio  ao  pescoço  e  entregou-o  ao  soldado  virando  as  costas  ao  que  ia 

acontecer de seguida,  e para não revelar o medo que sentia.  Fechou os 

olhos e viu a cara do médico português, o clic da fechadura foi o único ruído 

que ouviu. Não sabe quanto tempo passou, mas pareceu uma eternidade 

que acaba por nos acalmar. Quando se virou, por não aguentar mais aquele 

silêncio  estranho,  só  restava  um  magala,  entregou-lhe  a  chave  com  o 

respeito de quem a entregava a alguém muito acima da sua condição - a 

mala está arrumada no mesmo sítio,  pedimos perdão Fraulein  – disse  o 

soldado - não deviam era ter pecado, desande - o que mais a atiçou foi o 

medo que viu no seu olhar quando lhe devolveu o colar, recuou de frente 

para ela até sair,  antes fez, claro, a maldita saudação do braço esticado. 

Deixou-se cair, desfalecer, na chaise-longue, a sua alma fogosa fraquejou, 

chorou o resto da tarde.

O irmão gémeo outro caminho bem diferente levou desde a chegada a Paris,  

abraçou a resistência e entregou-se à clandestinidade. Na  única vez que em 

segredo a visitou foram apanhados abraçados, em flagrante, ainda por cima 

pelo amante mais perverso, que de imediato disso proveito tirou. Preferindo 

que  ele  pensasse  que  de  outro  amante  se  tratava  em vez  de  revelar  a 

verdade condenou-os à pior das sentenças, ao pecado mortal.  O major das 

SS era um tarado, o que se vai contar nunca contou ela a ninguém, excepto 

ao Marquês e à sobrinha. Obrigou-os a acasalar  enquanto se masturbava a 

observar, para ela foi mais uma lição, percebeu que há tarados em todo o 

lado, mas depois veio o pior, houve um fruto que nasceu deste pecado, o 

irmão sempre foi um animal sexual, entusiasmou-se e não soube fingir,  a 

privação  na  clandestinidade  toldava-lhe  o  juízo.  O  mais  estranho  é  que 

nunca tinha, nem nunca mais voltou a engravidar. Salvou-a mais uma vez a 



tal ironia, aquele que verdadeiramente a amava era o que em Paris em todos 

mandava, o único que lhe podia salvar a vida: 

- Parte esta noite de avião para um país neutro, a menina já fez aqui asneira 

que chegasse, estive a analisar o seu ficheiro, afinal a sua missão é muito 

importante, nem a mim foi totalmente revelada. Só não percebo porque é 

que a entregaram a uma judia – o velho general sorriu maliciosamente.

Lisboa era a capital  de um país que desconhecia, aterrou num aeroporto 

militar  onde  esperava  o  veículo  da  embaixada  para  conduzi-la  onde 

quisesse,  pediu para a levarem ao sítio  mais parecido com a Alemanha. 

Despejaram-na  no  hotel  em Sintra,  foram-se  embora  e  nunca  mais  teve 

contacto  com aquela  gente,  a  nostalgia  da  vila  agradou-lhe  logo,  o  seu 

estado-de-desgraça  como  dizia  ainda  mal  se  revelava,  mas  decidiu 

permanecer naquela terra até se libertar do fruto-do-pecado, o que não viria 

a  acontecer.  Num  dos  belos  passeios  que  dava  na  floresta,  a  que  os 

portugueses  chamavam parques,  conheceu  o  Marquês e  a  sua  sobrinha 

protegida, naquele encontro nasceu uma forte  amizade, e mais tarde o bebé 

mas já no palácio do Estoril. 

O seu nascimento exigiu um preço demasiado alto, a sobrinha deixou de lhe 

falar  quando  percebeu  que  ela  não  tinha  intenção  de  criar  o  rebento,  o 

Marquês em troca do silêncio quis passar a ser o fiel depositário da mala, 

não teve outro remédio senão ceder à chantagem, na verdade não sabia o 

que estava lá dentro. A bebé entregou-a ao irmão, que também era o pai e 

preparava-se para embarcar num vapor para a Argentina, foi o melhor que 

podia ter feito, não estava preparada para assumir a responsabilidade de 

criar um  filho e preferia esquecer aquele triste acontecimento. Julgava que o 

tempo sararia as feridas, mas desconhecia que não há nada que esconda as 

cicatrizes.

A petiza olhava para o pai de olhos esbugalhados, parecia que adivinhava a 

nova vida onde tinha acabado de entrar.  O progenitor revelou-se alguém 

completamente empenhado no bem estar da filha, dedicava-se às tarefas 

delicadas que exigem um recém-nascido com verdadeiro prazer, a viagem 

de barco correu sem precalços, a petiza era bastante saudável. 

A vida corria bem em Buenos Aires, todos que enfrentam o problema da 

emigração procuram parentes e conhecidos, isso é verdadeiro não só para 



os judeus, o impulso de aproximar-se da família é típico de emigrantes de 

todas as  nações em todas as épocas,  os judeus,  que por  dois  mil  anos 

sempre foram fugitivos recentes ou eminentes têm essa característica em 

grau muito elevado, é natural  que sonhassem com um refúgio idílico que 

afastasse o receio do desconhecido, recebia no porto, as famílias fugidas da 

exterminação  que  desembarcavam,  como  um  familiar  que  os  recebe  de 

braços  abertos  no  novo  lar  nos  confins  do   mundo,  organizava-lhes  a 

estadia, planeava para eles futuros negócios, uma nova vida. Rapidamente 

amealhou  uma  fortuna.  Depois  da  guerra  vieram  os  nazis  derrotados, 

continuou a recebê-los como se ignorasse o seu passado, o sentimento de 

vingança dissimulado arruinou todos os que passaram pelas suas mãos e 

isso ao longo dos anos criou um numero considerável de perigosos inimigos, 

teve de fugir outra vez, mas nesta fuga ía acompanhado por uma donzela 

magnifica.

Em Lisboa recuperou definitivamente o apelido verdadeiro e abriu a Câmara 

do Comércio da Argentina. Fez um pacto com a gémea, nunca se revelar à 

filha que a mãe era ela, mas ficou nas suas mãos e sujeito à sua mente 

preversa, nunca mais conseguiu ter descanso. Se alguma coisa aprendeu é 

que é impossível  esconder  seja o que for,  porque mesmo que nunca se 

revele em nada o segredo a desconfiança aproveita-se e paira para sempre 

no ar, como a granada despoletada na mão à espera de uma distracção dos 

dedos para explodir. 

A maldade da irmã matou a sua filha, revelou-lhe o segredo como sendo a 

maldição que fazia dela uma tresloucada, julga que a sua triste menina vinha 

a fugir para os seus braços quando se despistou na curva de Paço-de-Arcos 

que lhe pôs termo à vida,  e ele ficou com uma Santa nos braços, a sua neta.



23.

  Na antiga Câmara do Comércio Nuno Oschman descansa no sofá do salão, 

as molas gastas e dobradas aguentam muito mal o esforço, rangem sob o 

seu  peso.  Não  tem  forças  para  se  levantar,  está  demasiado  drogado, 

confessa-se a alguém presente noutra dimensão, talvez o da máquina de 

escrever:

- Para eles não sou judeu, a minha mãe não era convertida, puta que os 

pariu – faz pausas longas entre cada curto raciocínio - o meu pai nunca quis 

saber  de  nós,  quando  ficou  grávida,  a  mãe,  que  era  secretária  dele, 

regressou a Pombal onde nasci.  Não nos faltava nada como se costuma 

dizer e deu-me o apelido que ajuda a atenuar a raiva que tenho dele – sopra 

o ar - visitava-nos raramente, era atencioso para a minha mãe, fazia parte da 

sua educação de estrangeiro, que contrastava com a brutalidade campestre 

que  me  rodeava,  detestava-o  por  isso.  A  minha  infância  foi  de  puto  de 

província,  um  sádico,  matava  tudo  o  que  mexia  com  a  minha  fisga 

implacável.  Talvez com medo que se soubesse que havia um grunho na 

família quando entrei para o liceu pagou-me o Colégio Moderno e um quarto 

alugado em Lisboa – de repente desenha-se um sorriso no seu rosto tenso - 

tudo mudou de figura, o personagem do revoltado encaixa melhor no cenário 

de  uma  grande  cidade.  Quando  o  visitava  até  nem  era  mal  recebido, 

jantávamos na cozinha com a empregada, nunca soube se ele também fazia 

isso quando eu não estava,  à despedida dava-me a semanada.  A nossa 

relação adquiriu uma rotina agradável – vê-se que puxa pela memória com 

esforço - até à vinda da miúda irritante que revolveu aquela casa, depois da 

morte da minha irmã problemática que nunca se aproximou de mim e que eu 

nunca soube porquê, dizia-se à boca fechada que era esquizofrénica, parece 

que na verdade o problema dela era não saber quem era a mãe, mas por 

outro lado tinha um pai que a protegia de forma obsessiva, até ela morrer de 

desastre na curva do Mónaco, deixando nos braços do velho a malfadada 

Santa, com quem eu ía que ter de dividir a herança – cerra os punhos - 

conforme crescia ia-me tirando do sitio. Sempre ciumenta, ocupava o espaço 

entre mim e o meu pai, que só tinha olhos para ela – abre muito os olhos e 

sopra  –  a  morte  da  minha  irmã  e  do  meu  pai  abalou-me  mais  do  que 

esperava,  e  de  repente  vi-me  tutor  de  alguém que  odiava  –  encosta-se 



melhor e olha para o tecto da sala - confesso que com a convivência o ódio 

desfez-se. É que a puta da miúda é mesmo engraçada – dá duas sonoras 

gargalhadas - o resto não é preciso adivinhar, está escrito, agora vou dar 

mais um bafo, vá lá escrever mais um bocadinho da sua história.



24.

  A sua vontade era fazer aquela merda a nado, pensa instalado no banco 

corrido  do  barco  para  o  Montijo,  prestes  a  levantar  âncora,  as  cidades 

ribeirinhas cagam para o rio percebe-se através do cheiro a maresia muito 

peculiar,  mas  as  pessoas  habituam-se  a  tudo.  Quando  desembarca  no 

terminal já não cheira a nada, procura o Bairro-dos-Pescadores que circunda 

o Largo da Reforma Agrária, o fim da tarde é calmo - devia ser lindo quando 

havia caravelas para Lisboa escoltadas por golfinhos - os fogareiros ateados 

às  portas  das  casas  térreas,  caiadas,  sinalizam  o  destino,  ao  longe  o 

Marquês sentado numa cadeira-de-praia com a manta no colo, curvado para 

a frente apoia o queixo nas mãos que seguram a bengala e escondem o 

brasão gravado na prata da extremidade, igual ao do anel que repousa no 

dedo da sua velha  mão,  absorve  o ocaso com todos os  outros  sentidos 

apurados. Agacha-se a seu lado encostado à parede e não diz nada.

- Reconheço essa  intuição, é de família - diz sorridente o tio.

- Acredite, procurei-o em todo o lado, a última hipótese mesmo era em casa 

da Dona Maria, o merceeiro deu-me a morada. 

- Esta mulher é um anjo, recebeu-me de braços abertos. 

- Não percebo é porque é que não pega nela e vão para a Côte D'azur que o 

tio gosta tanto? 

- O sul de França não tem este cheiro. 

- O cheiro a esgoto? - pergunta inadvertidamente. 

- Não seja destrutivo estou a falar do cheiro das sardinhas a assar, espere 

para ver, abre o apetite a um cego, agora escute - algumas velhas vestidas 

de preto cantam uma modinha antiga enquanto apanham ou estendem a 

roupa  do  estendal  comunitário  -  gosto  das  pessoas  pobres  há  um certa 

benção na pobreza o menino não acha? 

- É capaz de ter razão, mas talvez não passe de uma ideia nobre. 

-  São como eu, desterrados, a maldita burguesia e a sua obsessão pela 

posse tomaram conta de tudo,  povo esquecido acolhe marquês sem terra, 

conde sem condado, visconde sem lugar nos salões da corte. 

- O tio é um lírico, tive imensas saudades suas... quero pedir-lhe um favor. 

- Se é dinheiro sabe onde o ir buscar. 



- Como assim? - pergunta admirado com a perspicácia do ancião. 

- A minha conta bancária também está em seu nome, lembra-se? 

- Pois é, já não me lembrava - diz realmente espantado. 

- Por isso é que estou descansado, o menino de gastador não tem nada.

- Nunca me passaria pela cabeça mexer nas suas economias. 

O tio dá uma estridente gargalhada:

- Não sei se se pode chamar a vinte milhões economias. 

- O  tio tem vinte milhões? - diz demasiado alto, baixando de imediato o tom - 

mas como é que tem tanto dinheiro?

- Esquece-se que vendi tudo, o Palácio Flor do Valle que agora é o Hotel  

Pestana, o solar do Monte Estoril que ocupava o melhor quarteirão do Bairro 

e uns prédiozitos que tinha espalhados por aí, alguns frutos de crédito mal-

parado, não conseguia sustentar aquele património, a torneira de São Tomé 

secou  há  muitos  anos,  como o  menino  sabe  a  fortuna  da  nossa  família 

começou no café, também investi algum mas desisti quando percebi que os 

investimentos dos bancos têm muito de negócio escuro, sou nobre mas não 

sou parvo, agora o que tenho está todo na nossa conta à ordem. 

-  Estou perplexo,  e com uma leve impressão de que virei  a ter mais um 

problema entre  mãos,  não quero  tanto  dinheiro  -  disse-o mais  como um 

pensamento em voz alta 

- Descanse que também não estava a pensar dar-lho. 

- Então o que é que está a pensar fazer? - pergunta com uma pitada de 

ressentimento na voz.

O velhote limpa o nariz ao lençinho e declama: 

 - «o homem que morre deixando milhões morre desonrado e sem merecer 

elogios, um homem que morre assim rico morre sem honra» 

- E quais são os seus critérios de filantropia, se bem entendi são essas as 

suas intenções? 

- O problema é esse, não sei – solta uma gargalhada irónica - fui aqui tão 

bem recebido que pensei  deixar  o  dinheiro  a esta malta,  mas entretanto 

soube que vão sair  daqui  para umas casas novas camarárias,  veja  lá  já 

pediram uma para mim também, mal eles sabem que o que tenho dava para 

construir  dois ou três bairros como aquele onde sonham morar,  a vida é 

surpreendente não acha? mas já que está aqui e eu ando estranhamente 

cansado,  que chatice, neste derradeiro momento da minha vida o dinheiro é 



o que menos conta, trocava-o todo por mais um ano de vida, acredite – ficou-

se num silêncio triste – olhe, passo-lhe a batata-quente, de certeza que não 

me vai deixar ficar mal. 

- Mas eu sou como o tio, sei lá que fazer à porcaria do dinheiro, agradeço-lhe 

muito se me der uns guitos e tasse bem.

-  Adoro  essas  expressões  modernas,  os  jogos  de  linguagem  estão  em 

permanente  mutação –  tenta  recuperar  o  raciocinio  principal  -  mas  deve 

haver por aí uma causa que valha a pena, é questão de se dar ao trabalho 

de procurar, e não se esqueça que não é só isso que tenho para deixar, o 

que me preocupa é o que está guardado no cofre, aí é que está o verdadeiro  

imbróglio, falando sério, aliás - tira o fio e acaricia pela ultima vez a chave 

pendurada  -  está  na  altura  de  passar  o  testemunho,  com  este  gesto 

perpetua-se o ritual-do-passe - estende o colar que ele sem pensar  recebe e 

pendura  ao  pescoço  -  será  que  agora  Deus  já  me  deixa  morrer?  -  diz 

desejando. 

- Não diga isso nem a brincar, tenho um arrepio na espinha só de pensar que 

um dia o vou perder. 

- «Morrer não é tão mau como se pensa»,então quando se chega à minha 

idade só a ideia já é um descanso. 

- Quantos anos é que o tio tem? 

- Já lhes perdi a conta, mas nasci ainda no século dezanove 

- Não, o tio deve ser a pessoa mais velha no mundo ?! 

- Isso é relativo, se vir com atenção os velhos deste bairro estão muito mais  

gastos que eu e alguns ainda não têm setenta anos, a vida é dura.

Dona Maria aproxima-se delicadamente e faz a vénia habitual que o deixa 

envergonhado. 

- Estás aí pardalito, o nosso menino fica para jantar - inclina-se para a frente 

e sussurra - hoje ofereço ao meu povo lagosta grelhada.

 Depois do jantar, sardinhas assadas em cima do pão caseiro, regadas com 

vinho carrascão:

- É dificil  aceitar que viemos ao mundo por razão nenhuma em especial, 

viemos como todos os outros, por acaso. E é esse acaso que comanda as 

nossas vidas.

- É capaz de ter razão – uma resposta de circunstância antes da frase que 

interessa – acho que ando a ser seguido.



Um silêncio tenso instala-se por momentos.

- Tem que ter cuidado, e ser inteligente, o que me parece é que o menino 

nesta história toda anda a apanhar bonés, ainda não percebeu nada, nada 

de quê como diz – a ironia na voz tem uma pitada de drama – abra os olhos, 

a vida é como um puzzle, tem de juntar as peças, descobrir os sinais. Não 

posso fazer isso por si, tem de puxar pela imaginação.

- Acha que tem algo a ver com o cd dos pedófilos?

- Talvez, mas não me parece que haja alguém interessado em denunciar 

algo tão grave, um abalo tão grande nos alicerces da sociedade podia ser 

fatal numa época como esta. Talvez um dia seja revelada a promiscuidade 

dessa gente,  mas já com a relatividade do tempo, como uma história do 

passado, é quase sempre assim que as coisas más se vão revelando. Eu cá 

por  mim  lavo  daí  as  minhas  mãos,  já  cã  não  estou  para  ver.  Parece 

hipocrisia mas não é, todos nós sabemos no intimo os horrores de que a 

humanidade é capaz, e fechamos os olhos, por isso é que temos de ter 

consciência de que estamos sempre em pecado, é o minimo, não acha?

- Tenho de digerir o que acaba de dizer, é mais complicado do que parece.

-  Tem razão,  está  na  hora  de  ir  para  a  cama,  só  para  terminar,  tenha 

cuidado,  muito  cuidado,  esta  gente  não  brinca  em  serviço,  olhe  o  que 

aconteceu à Kitty, dê um beijo ao seu tio.

A noite passa na barraca que por dentro parece um iate, sonha com a Santa, 

a história da menina reinventada, aquilo que ele gostava que ela fosse: 



25.

  Sentada na cadeira-de-lona que a mãe usava antes de ir para o céu, na 

sombra do chapéu-de-sol que entretanto se perdeu na cova-do-vapor onde 

passaram a fazer praia depois da morte dela, parecia já ter passado muito 

tempo, embora a sua idade o desmentisse porque ainda era uma menina, lia 

um bocadinho, parava, cruzava os pensamentos com o que acabara de ler,  

gostava de se imaginar personagem nas histórias que se desenrolavam no 

papel, ser a amada inacessível de um príncipe qualquer, o bicho esperto de 

uma fábula, a fada boa de um conto com princesas, a paixão de ler tornava-a 

solitária  aos  olhos  dos  outros,  preocupavam-se  os  adultos  com as  suas 

ausências junto ao lago mandado construir a seu pedido com grande esmero 

do avô que adorava a sua Santa. A menina sentia cada vez mais forte dentro 

de si a vontade de escrever,  mas quando abria o caderno a folha branca 

apagava-lhe a memória e não se lembrava de nada interessante para dizer, 

teria de ser algo diferente do dia-a-dia, para isso tinha o diário, voltava á 

leitura e cada vez mais admirava a imaginação dos escritores que de uma 

insignificância  conseguiam  maravilhar  o  mundo,  estes  pensamentos 

ocupavam-lhe o tempo que sobrava depois da escola e dos afazeres que lhe 

estavam destinados pela ama na lida-da-casa, coisa pouca porque as amas 

ainda antes de nós sabermos quem somos já nos adivinham o futuro, sabia 

que o destino da sua menina não seria nunca ser dona-de-casa. Certa vez 

na cozinha desabafou em voz alta para si mesma - a Santa vai ser poetisa - 

guardando para  si  o  que isso significava pelo que conhecia  da vida  dos 

poetas,  uma  vida  infeliz.  Mas  podia  estar  enganada  pela  versão  que  a 

história inventou para quem é diferente da maioria, de tudo isto percebe-se 

que a senhora era uma boa ama. Certo dia em que meditava no seu altar de 

adoração (dizia o avô) na pedra lisa aquecida pelo sol olhava para ela um 

sapo fixamente, não se mexia, não dizia nada, do seu olhar só lhe ocorria 

dizer que era doce, abriu o caderno afiou o lápis com ritual de escritor e 

perguntou ao batráquio -  será que todos os sapos são mesmo príncipes 

encantados e as rãs princesas amaldiçoadas? - não se conformava com a 

ideia de ser tudo invenção, aquela calma apesar da presença humana, a sua 

atenção,  era  muito  diferente  de  tudo  que  tinha  visto  noutros  animais,  a 



maioria fugia mal a via,  outros corriam para ela demasiado contentes, os 

domésticos, observá-la assim com descaramento só mesmo aquele sapo. 

Todos os dias seguintes o sapo lá estava, aumentava a curiosidade, excitava 

a imaginação da menina, a folha branca em breve perderia a virgindade, 

certa manhã que o sol decidiu ser aquele o primeiro dia de verão a menina 

estendeu a mão aberta e o sapo saltou-lhe para cima, as pontinhas das 

patas, ou devia dizer dedos? faziam comichão, aproximou a cara na intenção 

de o beijar, o sapo saltou para a água e nunca mais aparecia à superficie, a  

menina escreveu «começa assim a história do sapo que ou era gay ou não 

queria  voltar  a  ser  príncipe.  Muitos  anos  felizes  tinham  passado  em 

encantamento, e ser príncipe hoje já não é a mesma coisa que antigamente, 

mais importante que isso era a dúvida do sapo que o atormentava: “quem 

me garante a mim que se nos beijarmos na boca em vez de eu virar príncipe, 

não se torna ela numa linda rã?” sentia-se num charco sem saída » Santa 

levantou os olhos e encontrou os do sapo que boiava de braços abertos no 

meio do lago - és tão linda - disse ele - tens mesmo cara de rã - e riu-se com 

a enorme boca escancarada - um sapo que fala!? - gritou a menina de olhos 

esbugalhados.  Quando  se  recompôs,  pela  primeira  vez  desde  que  se 

lembrava  de  si,  riu  às  gargalhadas,  o  avô  distraído  como  sempre  na 

bricolage de fim-de-semana veio espreitar mais preocupado que feliz, não 

sabia bem porquê mas sempre ouviu dizer que quem ria sozinho não era 

normal, chamou-a para almoçar. Quando voltou atrasada por culpa do velho 

já o sol se alaranjava e o sapo tinha recolhido a casa que ela imaginava 

gruta encantada, rasgou uma folha do caderno e escreveu «convence-me 

que é melhor ser sapo que pessoa, volto  amanhã» fez um barquinho de 

papel e deixou-o a flutuar na água adormecida. Durante alguns dias a ama 

fez tudo para a afastar do lago, até foram passear, coisa rara, mas a sua 

imaginação  o  mais  longe  que  ia  era  ao  Cristo-Rei,  a  menina  não  lhes 

perdoava estarem a afastá-la do seu amado, ideia romântica que mantinha o 

sorriso nos lábios apesar da gravidade da situação. Na primeira noite de lua-

cheia a que deu importância escapuliu-se pela janela do quarto e aproximou-

se do lago, o barco já lá não estava, ou o vento o levou ou o sapo fugiu nele, 

na pedra de onde costumava observá-la  estava uma flor  pousada que a 

menina percebeu logo ser  um presente de despedida, dos headphones  saía 

baixinho a voz de uma canção que dizia «...converteste-te em parte de mi  



alma /  já nada me conforma /  se não estás tu tambien /  amada /  minha  

alma...» na presença do luar e do olhar oculto no reflexo do vidro da janela 

do quarto da criada lágrimas comovidas caíram dos seus olhos grandes. A 

ama disse em voz baixa para o avô deitado na cama - o seu primeiro amor 

tinha de ser uma relação inventada - suspirou na certeza que a Santa a partir 

dali nunca mais pararia de escrever.



26.

  De manhã, no barco de regresso o marujo aproxima-se:

- pediram-me para lhe entregar isto -  o envelope com um postal dentro:

Espero por ti cá em cima

Desvia a embarcação pelo preço da reforma antecipada do comandante do 

ferryboat, salta do barco em Cacilhas e apanha um taxi para o Cristo Rei 

antes que a policia marítima descubra a causa do motim da tripulação, o 

cheque exorbitante. No elevador que leva o fiel aos pés do filho preferido de 

Deus mete  o  ansiolítico  a seco -  o  que é  que ela  quererá  desta  vez? - 

pergunta a si  próprio sabendo que não tem resposta, desvia o assunto e 

divaga: o que trouxe à nascença é herança genética atribuições do espírito 

ou mesmo [sendo bruto] obra do acaso, não interessa o certo é que tem 

dores no corpo atribuídas pela família a parente direto, herança de tio-avô 

porventura,  para  além disso  há  certos  gestos  que  não  lhe  pertencem,  a 

origem mesmo a forma do pensamento é anterior  ao nascimento alojada 

caoticamente depois de nascer, tendo consciência disto procura causa no 

efeito,  aquilo  que  não  sabe,  a  essência  da  dor  excipiente,  espasmo 

muscular, e continua mudando de assunto, a base do Cristo é exagerada em 

relação à figura do redentor,  a sua omnipresença só faria sentido se Ele 

girasse, abraçasse em todas as perspectivas, pode-se  argumentar que se 

está de costas voltadas para o sul é porque veio ou é de lá, mas nesse caso 

vinha a caminhar e não estava ali estático com medo de se desequilibrar cair 

do altar e dar um chapão no Tejo. As portas do elevador abrem-se.  

- Sequestraste um cacilheiro para vir ter com a amada, estou impressionada, 



tens antepassados piratas? - diz a voz que faz perder o juízo.

- Flor do Valle é apelido um bocado paneleiro para um pirata, ainda se fosse 

um Corsário.

Abraçam-se e ela diz: 

- Beija-me, desenrola a tua língua na minha, agarra-me, arranha-me, crava 

as unhas em mim, o nosso corpo e a nossa alma juntos enfim rodopiamos no 

céu e dáiamos uma queda sem fim. 

Fazem amor, ali, no chão da piscina vazia que é o que parece o miradouro, a 

Santa está no auge em cima dele quando a porta do elevador se abre. 

- Sim senhor, que lindo cenário - a testemunha do sacrilégio, Nuno de pistola 

na mão - o sitio não podia ter sido mais bem escolhido - com olhar gelado e 

lábios ressentidos aponta a pistola - acabou-se a farsa, eu sou o tio dela e 

nós queremos a mala que o teu tio tem mas nos pertence.

Santa atira-se a ele a dizer não, mas é repelida pelo arremesso do braço de 

gorila que a esmaga contra a parede, desmaia, ele puxa a culatra atrás a 

bala salta e agarra-a no ar, mostra assim a prova da sua determinação. O 

helicóptero aparece de baixo e eleva-se no ar por cima das suas cabeças, na 

porta aberta um gajo com os pés de fora segura a metralhadora que aponta 

para eles, Nuno atira-se ao chão rebola e esconde-se atrás de Jesus, ele 

levanta as mãos e fica parado a contemplar o céu. Nuno vocifera e faz sinais 

com a  pistola  na  direcção  do  elevador,  não  se  ouve  nada,  o  barulho  é 

ensurdecedor, o vento não deixa mexer, por encanto as portas abrem-se, 

salta  lá  para dentro,  ainda consegue,  ver  em câmara-lenta,  estilhaços de 

azulejos  projectados no ar,  o  elevador  começa a  descer.  Na  entrada do 

santuário vê um corpo estendido no chão junto à porta de saída fechada por 

dentro,  salta  por  cima  do  porteiro,  que  na  melhor  das  hipóteses  está 

inconsciente, e foge para a rua. Olha para cima, o heli desapareceu, desce a 

encosta aos trambolhões, aterra no jardim abandonado - já aqui estive numa 

rave - é só o que ocorre dizer ao casal abraçado na varanda miradouro. Qual 

zé-do-telhado quando dá por si está no Ginjal, a paisagem é magnifica.



27.

  - Se por vezes pareço distante, ausente, é pura ilusão, estou presente em 

campo, mas à defesa claro -  isto que a Santa acabou de dizer a si própria é 

mentira, engana-se, por isso é que cada vez fala menos consigo mesmo. 

Está realmente desligada, mais do que queria, mas não suporta a realidade - 

um exemplo de alguém que viva contente e não seja parvo? - é impossível 

ignorar a ausência de espiritualidade instalada em toda a gente - não somos 

animais irracionais pois não? sinceramente já não sei,  o que eu vejo é a 

maior parte do pessoal a portar-se como tal, distrai-se e mais nada - essas 

conversas de merda deprimiam-no, dizia quando tentava abrir-se com ele - 

não é por acaso que se tornou o exemplo supremo da bestialidade, e no 

entanto parece um gajo normal, podia ser alcoólico em vez de drogado ainda 

se tornava mais vulgar - o tio ser um assassino e isso aparentemente não 

ser nada de especial não cabe na cabeça de ninguém, é uma hipótese que 

não devia existir em nenhuma história, mas a verdade tem que ser dita custe 

o que custar - e o que é que eu faço com esta nova realidade? - apesar de 

não ter nada a ver  com o acto em si  não deixa de ser cúmplice -  é tão 

pecador o que mata mesmo, como aquele que mata em pensamento? - por 

causa disso já deu por si a pensar no suicídio impensável - e então ele, o 

que é que estará a pensar? provavelmente já não pensa em nada tem o 

fúsivel queimado, para mim auto-destruiu-se, porquê é que eu não sei, mas 

há males que não têm perdão - sente-se culpada e ao mesmo tempo não, 

por um lado sempre o ignorou - para mim sempre foi um estranho - embora 

depois da morte do avô tenham sido tão intimos ao ponto de terem ido para 

a  cama -  como é  que eu posso ter  feito  amor  com um homem assim - 

pergunta muitas vezes a si própria, mas o desejo pode ser irracional como 

tantas outras coisas que acontecem - a verdade é que ainda temos muito 

presente o tesão animal, se isso é mau não sei, se algum dia desaparecerá 

ou será dominado pela nossa espiritualidade também não - por outro lado 

alimentou o desespero com as suas conversas e pensamentos - ele diz que 

eu  empurro  para  baixo,  sou  uma  depressiva  como  a  minha  mãe  e  vou 

acabar mal como ela, o problema é que pode ter razão, mas o que é que eu 

faço? - acha que ele é um estúpido, nunca quis puxar por si, nunca levou 



nada que valesse a pena até ao fim, é como se alguém tivesse abandonado 

o Livro  do Desassossego a meio  para ir  ver  televisão,  um desvio  no  fio 

condutor  do  entendimento  -  a  nossa liberdade suscita  a  inveja  de  muita 

gente,  os  acorrentados  ao  sistema  com  as  suas  vidinhas  banais  e  as 

conversas que já começam desinteressantes, mas atenção eu amo todos, 

sou infeliz porque a minha liberdade não é a de toda a gente - não há nada 

que a ponha mais fora de si do que ver pessoas importantes, algumas até 

são  a  excepção,  alimentarem  a  mentira  ancestral  a  de  que  o  destino 

depende das origens, do nascimento -  é fácil  falar quando se nasceu no 

berço  da  classe  dominante,  se  tivesse  nascido  no  seio  da  miséria 

provavelmente ser assim era uma invenção - no meu sonho  encontramo-nos 

todos a meio da ponte, saltamos para o rio e viramos golfinhos aos saltos e 

felizes, o animal mais dócil e inteligente - tem de pensar como uma gaja do 

futuro e não do presente ou do passado - não alinho com o que está a dar,  

tenham da Santa paciência como dizia o meu querido avô - sobre o amor 

que tem por ele, a sua idade não a assusta, antes pelo contrário, vem do 

futuro por isso entende melhor o presente que para ele é passado. Com ele 

sente-se segura, na sua presença esquece o medo que tem da vida, nalguns 

aspectos é o  pai que não teve, noutros o amante que sempre sonhou. Os 

rapazes que teve no passado tinham todos algo em comum, o problema da 

sua  geração, separam o sexo do amor, nunca são plenamente verdadeiros. 

Vinda do futuro, o passado é a maior vergonha que a humanidade carrega, 

dantes  ainda  se  encontravam  desculpas  na  falta  das  ferramentas  do 

conhecimento, hoje com a evolução das ciências não faz sentido ainda haver 

pessoas tão estúpidas, mas a consciência disso só nascerá muito mais lá 

para  a  frente  -  somos  seres  muitos  estranhos,  tanto  nos  revelamos 

autênticos animais como podemos atingir a  Graça divina. Mas estou a falar 

com quem?



28.

  -  Quase todas as coisas que julgamos simples são condenadas de um 

julgamento superficial, não as queremos conhecer melhor, nada é simples o 

que torna as coisas simples é a nossa ingenuidade, deixarmos de raciocinar, 

já vir tudo explicado. Mas que sei eu. Sou muito mais velho, muito mais do 

que se possa pensar, sou imortal. O que realmente me preocupa é o que 

ainda está para vir, mas não lhe devo contar esta minha preocupação, já tive 

muitos  sobrinhos,  desde  o  principio  dos  tempos  em que  me julgava  um 

simples mortal,  todos vi  morrer, alguns de velhice outros precocemente a 

maioria  por  puro  acaso.  Elias  o  meu  favorito  apaixonou-se  pelo 

conhecimento e suicidou-se por amor a ele (com um sorriso nos lábios). Só 

eu continuo aqui neste maldito calvário, digo isto em desabafo, lamento-o de 

antemão,  há  diferentes  maneiras  de  se  ser  um  pobre  de  espírito,  há 

diferentes  maneiras  de  se  andar  pela  terra  acusando-a  de  insipida, 

aborrecendo-se, deixando-se morrer de monotonia e de tédio, e uma delas, 

talvez a mais estulta  consiste  em recusar-se a provar  o  sal  e  a pimenta 

ocultos que a temperam de magia, mas que sei eu.



29.

 Nunca mais a quer ver mas só pensa nela, no perigo que anda a correr -  

devo ser estúpido, ainda não consegui perceber o que se está a passar, o 

que é que esta gente quer, a que proposito têm tanto interesse numa mala, e 

pior,  será que a Santa se aproximou de mim por causa dela, mas então 

porque é que não disse logo que conhecia o segredo do tio, porque é que as 

pessoas são tão anormais? - começa a  desconfiar que o tio não disse tudo,  

aliás pensando bem não disse nada, básicamente revelou-lhe a existência 

do cobiçado objeto e o código para o resgatar do banco, nunca fez alusão ao 

contéudo, talvez porque não tivesse mostrado interesse, não se lembra de 

alguma vez lhe ter perguntado o que estava lá dentro, não faz ideia do que lá 

está excepto o que pediu ao tio para guardar, o maldito filme dos pedófilos -  

mas  não  é  isso  que  querem,  o  que  é  que  além  disso  estará  naquele 

cobiçado cofre?

Ao telefone com o irmão: 

- Estou mano, então com é que isso vai? já não nos falávamos hà imenso 

tempo - na verdade, embora não tenha coragem de o dizer, já não se lembra 

quando foi a última vez que o ouviu.

- Tenho andado muito ocupado - responde ele - a vida é uma chatice, e você 

o que é que tem feito? 

Responde – nada - e sabe que o vai irritar. 

- Continua determinado a ser um zé-ninguém - confirma o que acabou de 

pensar - já lhe disse que isso é dos charros, tiram-lhe a ambição, olhe tenho 

que ir apareça um dia destes - diz a despachar. 

-  Está combinado, na pior das hipóteses encontramo-nos no natal,  e tem 

falado com a mana? 

- Continua na Suíça, mas não sei se vai aguentar muito mais tempo, sabe 

que ela é portuguesa até à medula, o caos é orgânico, e sabia que temos 

outro sobrinho? já perdi a conta a quantos são, aquilo com o farmacêutico 

tem durado, deve ser dos comprimidos, sabe que ela sai à mãe, desde que 

se possa enfrascar está tudo bem, uma chatice, mas você ligou por alguma 

razão em especial? se precisar de dinheiro diga, empresto-lhe umas massas 

- desconfiaria se visse o sorriso do irmão, que nem imagina o que pensaria 



se lhe dissesse a fortuna que o tio tem, ou pensando bem, talvez a pergunta 

não fosse inocente. 

- Deixe estar, obrigado, cá me vou desenrascando, eu e o tio passamos bem 

com uma sopita - já esperava a gargalhada. 

-  Você  é  demais,  um  abraço.  Olhe,  espere,  queria  dizer-lhe  uma  coisa 

importante e ia-me esquecendo - disse diga como se tivesse dito o que é que 

virá aí - estive a informar-me e parece que os títulos do tio morrem com ele, 

acha isso normal? como não há descendentes directos perde-se a linhagem. 

-  Não  me  parece  que  seja  assim,  mas  posso  perguntar  ao  tio  se  tiver 

oportunidade, sabe o quanto ele é sensível  em relação a isso, mas você 

queria ser Marquês? 

- Até tinha a sua piléria - ouviu-se após um curto silêncio que o fez crer  

passarem a estar acompanhados no resto da conversa pela cunhada, uma 

tia insuportável -  a nobreza anda desnorteada, e como são estúpidos por 

natureza não estão organizados, talvez pudesse dar o meu contributo. 

- O nosso rei também não ajuda - diz para provocar. 

- É um palerma, se tivesse o minimo de bom senso já tinha reinventado o 

Império, acho que o povo está há que tempos à espera de um sinal seu que 

tarda a chegar, mas não me interprete mal eu até gosto do tipo, tem uma 

ingenuidade saudável, já a mulher tem o nariz empinado como se costuma 

dizer, não acha? 

- Confesso que nunca tinha pensado nisso - diz divertido com o tema - tenho 

de  sondar  a  opinião  do  tio  -  já  a  pensar  no  serão  a  ouvir  uma  versão 

hilariante da história da nobreza portuguesa. 

- Faça isso, aposto que ele é da minha opinião, embora o velho seja um 

estalinista,  depois diga-me qualquer coisa, tenho pensado muito nisto,  se 

calhar é por estar a ficar velho, que chatice. 

Só morre de tédio quem não aproveita as pequenas oportunidades, volta de 

caravela ao Montijo para azucrinar o tio com a monarquia no pensamento. 

- Jácánatá - comunica o vizinho a cuspir-se todo por causa da dentadura mal 

feita - partiu e levou a Maria, veio um helicóptero buscá-los - diz a olhar para 

o céu - aterrou aqui no Largo, um espectáculo nunca antes visto.

- levaram-nos à força? - a pergunta saíu temendo o pior. 

- Nada disso, o  Marquês até fez uma festa de despedida. 

- E sabe para onde eles foram? 



- Qualquer coisa como São Topê, mas espere aí que a vizinha aqui do lado 

tem a morada, ela é que rega as plantas e toma conta da casa - diz de forma 

cínica - aqui entre nós, ela mudou-se foi para lá, cala-te boca.

Há em todos um dia, alguns instantes, neblina no olhar, encosta a cabeça 

nas mãos, o desespero desconfortável atravessa o corpo, pensa se existe, 

não será apenas papagaio empalhado de Flaubert, estampa do cortinado de 

Baudelaire, papagaio verde do Sena, coração simples sem-razão, intelectual 

frustrado, um mocado, e então? antes isso que olhar para o umbigo e julgar-

se  brinquedo  caro,  alimentar-se  com  o  falhanço  dos  outros,  arauto  da 

fatalidade, falcão sobre os incautos, longe vá o agoiro. Só pensa no bem, 

como  o  condenado  na  guilhotina  cujo  ultimo  pensamento  é  na  vida  do 

carrasco, a cabeça rebola na calçada e chega ao parque infantil,  ouve a 

morrer  risos  das  crianças  que  atribuem  tamanha  visão  a  uma  série  da 

televisão, não há nada a fazer. 

Dorme clandestino na Câmara do Comércio desactivada, saber o segredo da 

chave escondida no contador eléctrico afinal é da maior utilidade, talvez seja 

loucura esconder-se no covil do lobo, se o tio dela aparece está feito. Espera 

que  a  Santa  apareça  mas  a  esperança  não  lhe  faz  companhia,  ouve  a 

máquina de escrever no quarto ao lado mas não se atreve a ir lá, se por 

acaso encontra o escritor fantasma não sabe que lhe dizer, e sabe lá se não 

seria um sinal de que em breve também estaria morto.  Ás vezes duvida se 

irá um dia entender o destino, a dúvida leva-o para visão de vida próxima do 

suplício, falar, comer, conviver, fingir sem querer, é indecente amar e possuir 

levianamente, a dúvida que o leva a afastar os que não estão mas gostam 

de si,  a  magia  o  possua,  alumie  a  alma quando vira  as  costas  a  Deus, 

pensando que não há perdão nem culpa é tudo o destino.  O desejo  de 

comunicar trai  o silêncio dos lábios  deixando-o a falar [des]perdidamente, 

condenando o acto ao vazio onde se perdem as palavras,  fica logo com 

saudades  de  caminhar  em  silêncio,  onde  vê  beleza  na  morte,  a  ideia 

encantadora de partir, contrariar o destino vagabundo.

Acorda decidido a mudar de vida, toma um duche frio para deixar de pensar 

nela,  a Santa que não lhe sai  da cabeça. Quando afasta o cortinado ela 

estende-lhe a toalha: 

- Veste-te, preciso de falar contigo, espero-te na sala - diz assim a seco, 

talvez para evitar o assalto do desejo logo em evidência.



O apaixonado por mais que se esforce não consegue deixar de perder a 

razão. 

- Abandonaste-me, deixaste-me nas mãos daquele assassino - a estratégia é 

revirar posições, nada que não estivesse à espera. 

- Desculpa mas não tive alternativa, de qualquer maneira ele é teu tio, não te 

ia fazer mal. 

- Isso julgas tu, mas ele enlouqueceu, é capaz de tudo - evita a proximidade 

como se também duvidasse de si, ou dúvida de tudo como um animal ferido. 

- Já agora importas-te de me explicar o que está a acontecer, porque é que a 

nossa relação se transformou neste inferno, afinal o que queres de mim? 

O travão estridente do autocarro é para ela um sinal de perigo, espreita à 

janela com nervoso no olhar, agarra-lhe na mão. 

- Agora não pode ser, temos de fugir. 

Correm em direcção à cozinha, saem pela porta de serviço e só param no 

Marquês. Assim que abrandam o passo ela diz com a respiração ofegante:

- Paga-me o pequeno-almoço e explico-te tudo. 

O buffet  do Tivoli  não é nada de especial,  mas como o tio reservou um 

quarto em seu nome para guardar as roupas e algumas tralhas, que bem 

podiam ter ficado pelo caminho, há que aproveitar. 

- Não sei por onde começar - diz ela voltando ao tema principal. 

- Que tal do principio – diz ele temendo o pior. 

-  O principio pelo que sei  começa com uma mala entregue a alguém da 

minha família durante a segunda guerra mundial,  é como um puzzle, não 

montei ainda as peças todas, algumas estão dispersas, não ligam com as 

outras – as suas delicadas mãos tremem. 

- Diz-me o que sabes, é melhor que nada - ele acende um cigarro tentando 

mentalmente também organizar as suas peças. 

O empregado aproxima-se: 

- Desculpe senhor Visconde mas não se pode fumar aqui. 

- Quem é que lhe disse que sou Visconde? 

- Foi o senhor Director - diz ele temendo a habitual arrogância dos nobres e 

das pessoas importantes que frequentam o hotel. 

Apaga o cigarro contrariado: 

- Ok, vamos continuar a conversa na esplanada, diga ao director que preciso 

de falar com ele - o rapaz faz uma espécie de vénia e afasta-se, a Santa 



pega no brioche na chávena do café e levanta-se - deixa estar por favor, eles 

transferem a comida para  lá  -  ela  abandona  o  farnel  como uma criança 

contrariada. 

- És tão snob sabias, e essa do Visconde é mesmo apicolhado. 

Adora vê-la irritada, excita-o sobremaneira, atravessam a sala com uma mão 

sorrateira pousada na peida dela.

- E se fossemos acabar o pequeno almoço no quarto? 

- O que tu queres sei eu - esquiva-se ao contacto. 

Aparece o Director, estende a mão de forma apaneleirada, cumprimenta a 

Santa com um aceno de cabeça, ela estende-lhe a  mão com arrogância, ele 

beija-a com deferência. Agora, com o homem à frente, não sabe o que lhe 

queria dizer, esqueceu-se, ficam a olhar um para o outro... 

- O senhor seu tio está bom, precisa de alguma coisa? 

De repente dá-lhe um flash e lembra-se de tudo, tira da carteira o papel: 

- Por acaso até preciso de um favor, que descubram o número de telefone 

desta morada, é de Saint Tropez, e depois se fizerem favor passem-me a 

chamada. 

Instalado na espreguiçadeira tira a t-shirt e aguarda que a Santa dê cabo da 

marmelada, na piscina aquecida banha-se uma sereia gorda – de facto a 

beleza é relativa,  aqueles refegos,  apetecíveis,  aquela  pele branca como 

leite, as veias desenhadas: 

- E quem é essa pessoa a quem entregaram a tal mala? 

- A minha tia-avó. 

- E o que é feito dela? 

Ela olha para ele, incrédula: 

- Pensei que já soubesses o que lhe aconteceu. Afinal tu não sabes mesmo 

nada. 

- Mas nada de quê? - lembrou-se da conversa com o tio - afinal o que é que 

eu tenho a ver com essa história? - disfarça o facto de entretanto ter juntado 

certas peças, mas não lhe parece que ela vá na conversa, fixa o olhar na 

chave  que  traz  ao  peito  -  não  me  digas  que  esta  chave  é  da  mala?  - 

pergunta falsamente admirado. 

Ela diz que sim com a cabeça: 

- Não sabias? - pergunta para testar até onde vai o cinismo. 

- Mas como é que o meu tio a tinha? - ele desvia o assunto e foca-se no que 



interessa. 

- Isso não sei, mas se me deixares contar a minha história talvez consigamos 

juntos lá chegar. 

- Desculpa, não te volto a interromper. 

Chega o empregado com o telefone, pela aflição dele percebe que se passa 

qualquer coisa estranha, atende com receio, respira fundo. 

- Ai menino, ainda bem que ligou - diz a Dona Maria com a voz entaramelada 

-  o seu tio morreu esta madrugada...



30.

 -  «O  eco  de  um  suspiro... tal  é  o  silêncio  à  beira-rio,  águas  paradas 

enquanto não vem alguém... eu não conto sou o tal barqueiro que dá sinal à 

água para correr  como é hábito  a encontrar,  não fossem pensar  que na 

morte é diferente. Os peixes aproveitam a corrente, certas horas parecem 

estrelas de prata submersas a rebolar, alguns saltam por cima da barca, às 

vezes falham já tenho jantar.  Os passageiros ocasionais distinguem-se no 

embarque,  molham os  pés  com prazer  ou  evitam a  água  em receio,  os 

velhos embarco-os ao colo, as crianças também, as mulheres gostam das 

cavalitas, confesso prazer quando as pernas abertas roçam certas partes na 

espinha até chegarmos à barquinha que cúmplice se afasta, é todo o meu 

pecado.  Há  os  que  na  proa  atravessam de  pé  com breve  sensação  de 

conquista, os que se sentam a meu lado e se confessam por mim, os que 

olham de soslaio na dúvida em que história encaixo, mantenho a deferência 

sem focar ninguém em especial, não interessa a atenção dos que não têm 

nada para dar.»



31.

  A recitação quotidiana do Rosário termina, durante meia-hora a sua voz 

calma havia  recordado  os  Mistérios  Gloriosos  e  Dolorosos,  outras  vozes 

entremeadas haviam tecido um sussurro ondulante que agitaram as flores 

depositadas  aos  pés  do  Cristo  crucificado,  permanecem  no  ar  certas 

palavras insólitas, amor virgindade morte, durante aquele sussurro a igreja 

parecia  ter  mudado  de  aspecto,  até  os  Santos  de  braços  abertos  se 

mostraram intimidados, e com a Cruzeta a fazer de aura, Santa, na qual 

todos  habitualmente  vêm  uma  pecadora  perdida  não  se  sabe  em  que 

sonhos,  tomara  ares  de  penitente.  Calada  agora  a  voz  tudo  regressa  à 

ordem  na  desordem  do  costume,  lentamente  as  senhoras  principiam  a 

erguer-se,  aos  poucos  o  refluxo  oscilante  dos  corpos  vai  deixando  a 

descoberto os nus mitológicos desenhados nos fundos leitosos dos azulejos, 

no fresco do tecto da capela as Divindades acordadas precipitam-se entre 

nuvens cor de framboesa em direcção ao florão central, a fim de exaltarem a 

glória dos Flor do Valle, tão transbordantes de satisfação se mostram que as 

mais  elementares  regras  de  perspectiva  são  violadas.  Com  insegura 

autoridade  Santa  deixa  cair  secamente  o  terço  oferecido  na  bolsa 

estampada, enquanto os seus belos olhos maníacos observam o Nazareno, 

o seu corpo minúsculo projecta-se num vão desejo de domínio amoroso, 

entretanto  o  amante  levanta-se  e  ao  choque  do  seu  peso  o  soalho 

estremece,  durante  uns  instantes  os  seus  olhos  reflectem  o  orgulho  da 

efémera confirmação do seu domínio sobre homens e coisas. Recolhem aos 

aposentos do palácio que outrora fora da família e agora é um hotel, o seu 

“estilo”  reflecte a barafunda que é a história dos Flor do Valle,  as traças 

confundem-se e formam um todo que até não é desagradável, e não tem 

nada de novo-rico,  o  interior  é  sumptuoso,  pedra,  talha  dourada,  frescos 

alusivos à história de Portugal, vitrais religiosos, os móveis vieram de todas 

as partes do mundo onde provavelmente os Flor do Valle fizeram merda e 

enriqueceram,  a  colecção  de  quadros  agora  desfalcada  das  obras  mais 

importantes foi  das maiores colecções particulares da Europa,  o restauro 

está bem feito, os circuitos eléctricos e electrónicos que a modernidade exige 

estão  bem inseridos,  embora  pareça  um monumento  bastante  antigo  as 



obras da sua construção terminaram já no século vinte, a partir dos anos 

sessenta o tio começou a cegar e vetou-o ao abandono até ser  vendido. 

Determinado a mostrar o segredo à Santa tem de esperar pelo fim do dia, 

não dirigem palavra um ao outro há imenso tempo, ela sentada observa a 

caixa do puzzle aberta em cima da mesa, diversos sentimentos revelam-se 

tenuemente nas mudanças  do semblante,  espanto,  dor,  raiva,  comoção, 

uma lágrima evade-se da prisão e cai no precipício: 

- A Kitty era minha avó - por momentos esconde a face com as mãos - o 

segredo, o terrivel  segredo que consumiu a minha família. Percebo agora 

muitas coisas, como a angústia permanente do avô, como é que isto pode 

ter acontecido, eles eram irmãos gémeos sabias? - ele não responde, não 

sabe que dizer, dá uma passa no cigarro, deitado de barriga para o ar no 

quarto do hotel - a minha mãe saberia que era fruto do incesto? espero que 

não, sinceramente espero que não... - a sua voz apaga-se lentamente. 

Os acontecimentos precipitam-se como uma vertigem, desenrolam-se nas 

mentes, cada uma com a sua versão própria, ele, como de costume, não 

pensa nada de jeito, as imagens atropelam-se, como é que veio a fazer parte 

da história da família Oschman é algo surpreendente, e como sabia o tio o 

segredo  do  incesto?  pelos  vistos  sabia  tudo,  o  puzzle  completo,  com a 

excepção do pai da Santa, aí permanece a incógnita, perpetua-se o mistério.

Ela  deita-se  a  seu  lado,  ficam os  dois  a  olhar  para  o  tecto  em estuque 

trabalhado,  que não lhe era estranho embora não se  lembrasse daquele 

quarto quando o palácio ainda era do tio. Santa levanta-se de repente e ele 

adivinha  o  que  ela  vai  fazer,  não  tarda  a  ouvirem-se  os  vómitos  a 

atravessarem  a  parede,  regressa  e  senta-se  novamente  a  observar  a 

imagem, o tempo que precisa para digerir a inusitada revelação. 

Caída a noite as luzes da cidade brilham lá em baixo, o rio é uma negra 

planície, percorrem os corredores que conhece de cor em direcção à Capela, 

a Santa dá-lhe a mão como donzela receosa de ser apanhada a fugir do 

convento  com  o  seu  príncipe  encantado,  um  homem  vestido  à  caçador 

atravessa a parede, olha para o casal a sorrir e afasta-se - era o fantasma do 

tio  tonecas sem sombra  dúvida  –  diz  ele.  Em frente  ao altar  restaurado 

receia que já não exista a passagem secreta que o tio lhe revelou em miúdo, 

roda  numa determinada  sequência  as  cabeças  dos  anjinhos  aos  pés  da 

Nossa Senhora da Conceição, o centro gira como uma peça só, sobre um 



eixo vertical, deixando uma passagem aberta para a qual se percipitam antes 

que o altar se volte a fechar. Ao fundo do corredor está a escada que conduz 

aos subterrâneos, descem pois em direcção ao negrume das catacumbas e 

entram hesitantes no pavimento desigual, iluminados pelo ténue circulo de 

luz da lanterna que traz consigo e que torna mais misteriosa e profunda a 

obscuridade que os envolve,  avançam por  corredores que se perdem na 

noite e parecem intermináveis, de ambos os lados saindo repentinamente da 

sombra em filas que parecem não ter limites,  os mortos rodeiam-nos,  os 

primeiros que vêm ao seu encontro mal a vista se adapta àquela débil luz 

branca que parece tornar mais densas as trevas sobre os muros de pedra, 

são pouco mais que esqueletos, caveiras cobertas de pele encarquilhada e 

corroída, mas nas quais se reconhece contudo, por um acento de expressão, 

pelos cabelos e vestuário, serem de homens, a Santa detém-se a examinar 

estes primeiros, ele avança com a lanterna pelo corredor: 

- Lá à frente há alguns mais belos e bem conservados - diz excitado com a 

ideia de lhe mostrar que na sua família também havia terriveis segredos. 

É um mistério porque é que alguns estão tão presentes e outros apagados 

como  se  fossem  figurantes,  na  vida  também  é  assim,  alguns  são  tão 

importantes e outros insignificantes cabem numa frase, às vezes nem isso. 

Efectivamente aqui  e ali  por entre a interminável  multidão dos esqueletos 

anónimos, como se prontos estivessem numa dissecada desigualdade para 

o  juízo  final,  surgem  nos  muros  rostos  bem conservados  com cabelo  e 

barba, a imobilizada energia dos gestos onde quase se pode encontrar o 

brilho  de  um  olhar  invisível  sob  os  arcos  das  sobrancelhas,  levanta  a 

lanterna em direcção a eles e as sombras movem-se com os movimentos da 

mão, a alguns que estão inclinados torcidos ou ameaçam cair a Santa com 

gestos familiares corrige a posição, como quem está habituada a estar na 

companhia dos mortos não sinta o seu encanto ou terror: 

- Quem são estas pessoas? - pergunta experimentando o anel que retirou 

cuidadosamente dos ossos do dedo da mão do esqueleto mais bem vestido. 

- São jesuítas, nobres e criados, todos os Távora que o Marquês de Pombal 

mandou executar, além dos mortos que foram sepultados e dos que ficaram 

desmembrados ou foram queimados sem deixar vestígio, existem mais de 

cem  múmias  completas,  estão  divididos  em  grupos,  os  religiosos,  as 

mulheres e as crianças, e ironia,  os ilustres estão espalhados por toda a 



parte. 

Quase todos os mortos estão em pé, apoiados aos muros, numa ou mais 

filas,  muitos têm o vestuário  destruído,  traçado,  enegrecido pelo tempo e 

pelo  pó,  outros  estão  embrulhados  em mortalhas,  última  pele  humilde  e 

rugosa sobre a qual se vêm as costelas e ossos, as mulheres e crianças 

foram todas deitadas. 

- Estão muito mais deteriorados do que na ultima vez que vim cá em criança 

e há rachas que devem a origem provavelmente às obras de restauro do 

palácio. 

- Fazem-me lembrar  imagens que vi dos campos de concentração - diz a 

Santa. 

- « A morte mais que a miséria dá a todos os rostos um ar verdadeiro » - 

repete a frase que o tio lhe disse em criança.

«  Nascido  a  7  de  Outubro  de  1703,  Francisco  Assis  de  Távora,  filho  e 

herdeiro do 2.º Conde de Alvor, Bernardo Filipe Nery de Távora e de sua 

mulher D. Joana de Lorena (V. Alvor), casou em 1718 com D. Leonor de 

Távora sua prima, filha de Luís Alvares de Távora 4.º Conde de S. João da 

Pesqueira coronel de infantaria e general de batalha, filho do 2.º Marquês de 

Távora e 4.º Conde de S. João da Pesqueira, casado com D. Ana de Lorena 

filha do Duque de Cadaval  D.  Nuno Álvares  Pereira  de Melo.  D.  Leonor 

herdara os títulos de seus pais a avós sendo a 6.ª Condessa de S. João da 

Pesqueira  e  a  3.ª  Marquesa  de  Távora,  títulos  que  também  foram 

concedidos a seu marido. Seguindo a carreira militar o Marquês de Távora 

foi nomeado governador da praça de Chaves e depois por D. João V Vice-

Rei  da Índia.  Foi  este o último Vice-Rei  nomeado por este soberano e o 

despacho tem a data de 18 de fevereiro de 1750. A 28 de Março desse ano 

saiu a barra de Lisboa acompanhado de sua esposa, chegou à Índia a 22 de 

Setembro tomando posse do governo que o Vice-Rei Marquês de Alorna lhe 

entregou  5  dias  depois.  Juntamente  com  ele  fora  de  Portugal  o  novo 

arcebispo  D.  António  Taveira  Brum  da  Silveira.  Um  ano  depois  da  sua 

chegada recebeu-se ali  a notícia da morte de D. João V e o Marquês de 

Távora  depois  de  mandar  celebrar  pomposas  exéquias  em honra  do  rei 

falecido mandou celebrar com grande fausto a aclamação de el-rei D. José, 



que  tão  fatal  lhe  havia  de  ser  e  à  sua  família.  O  Marquês  de  Távora 

encontrara os estados da Índia numa época de relativa fluorescência, o seu 

antecessor  Marquês  de  Alorna  empreendera  campanhas  bastante  felizes 

contra o Bounsuló e os Mahrattas, e o Marquês de Távora seguiu-lhe as 

pisadas, mandou uma expedição naval contra o pirata Cananja que infestava 

os mares próximos de Diu tomou-lhe a fortaleza de Nerbandal e impôs-lhe 

respeito queimando-lhe os navios que estavam no porto das Galés. Depois 

declarou guerra ao Rei de Sunda marchou contra ele com uma esquadrilha 

bastante  poderosa  e  assumindo o  comando  das tropas de desembarque 

tomou a praça de Piro a as fortalezas de Ximpem e de Conem apossando-se 

também da esquadrilha deste soberano que estava fundeada no rio Carwan. 

Invadiu depois as províncias de Pondá e de Zambaulim próximas de Goa até 

que o inimigo lhe pediu paz que o Marquês só concedeu depois de obtidas 

para a coroa portuguesa altíssimas vantagens. A 18 de Setembro de 1754 

chegava de Portugal o seu sucessor e primo Conde de Flor do Valle, e o 

Marquês  de  Távora  partiu  com  sua  esposa  para  Lisboa  onde  chegou 

precedido  de  grande  fama,  porque  as  suas  vitorias  foram  contadas  em 

numerosos folhetos que exaltavam o seu alto valor. Tudo isto fazia com que 

o Marquês viesse da Índia cheio de orgulho, e que se julgasse agravado por 

não receber desde logo todas as recompensas que julgava devidas aos seus 

serviços.  Levaria  esse despeito  a conspirar  contra El-Rei? ninguém pode 

afirmá-lo e há quem mesmo suspeite que ele não entrou na conspiração do 

Duque  de  Aveiro.  Muito  devoto  confessando-se  e  comungando  com 

extraordinária  frequência,  muito  adepto  dos  jesuítas,  inimigo  acirrado  da 

preponderância que Sebastião José de Carvalho e Melo ia assumindo e das 

suas  tendências  políticas  de  nivelamento,  o  Marquês  de  Távora  era 

naturalmente  considerado  pelo  futuro  Marquês  de  Pombal  como um dos 

chefes da oposição dos fidalgos. Quando no dia 3 de Setembro de 1758 se 

deu a tentativa de regicídio contra D. José, as suspeitas recaíram logo em 

primeiro  lugar  no  Duque de Aveiro,  em segundo lugar  no  Marquês e  na 

Marquesa  de  Távora.  Contribuíam  para  isso  várias  circunstâncias,  o 

descontentamento do Marquês que apesar de ter sido por morte do Marquês 

de  Alorna  nomeado  general  de  cavalaria,  não  se  julgava  ainda  assim 

suficientemente remunerado, a sua recente reconciliação com o Duque de 

Aveiro,  com quem o Marquês e a Marquesa andavam desavindos, a sua 



intimidade com os jesuítas e especialmente com o P. Gabriel Malagrida e até 

mesmo as relações amorosas que se dizia existirem entre D. José e a sua 

nora e de que se supunha que o Marquês estaria agravado, tudo concorria 

para dar vulto a essas suspeitas. O Marquês apenas teve notícia do crime 

correu ao Paço a apresentar ao Rei  os seus protestos de fidelidade, e a 

declarar-lhe que a sua espada sairia sempre da bainha em serviço do seu 

régio amo. Sebastião José de Carvalho porém, que já fizera circular a notícia 

de  que  o  incómodo de El-Rei  provinha  não  de um ferimento  mas  duma 

queda, respondeu-lhe friamente que El-Rei teria na mais alta conta os seus 

protestos e que nem outra coisa poderia esperar de tão ilustre família dos 

Távoras. Foi no dia 13 de Setembro que se levantou enfim o segredo e que 

se procedeu à prisão dos suspeitos. O Marquês de Távora estava num baile 

inglês ao sair  do baile soube que havia na cidade grande movimento de 

tropas,  e  julgando-se  ofendido  na  sua  qualidade  de  inspector  geral  da 

cavalaria por se porem em movimento tropas que estavam debaixo do seu 

comando sem ser por intermédio seu, dirigiu-se ao Paço a queixar-se da 

afronta  e  a perguntar  se essa desconsideração envolvia  também alguma 

desconfiança. Sebastião José de Carvalho foi quem o recebeu e lhe disse 

que  depusesse  a  espada  e  o  bastão  insígnias  do  seu  comando  e  se 

considerasse preso. Obedeceu surpreendido o Marquês de Távora entregou 

a espada e o bastão a D. Luís da Cunha e ao Conde de Soure e deixou-se 

conduzir  ao  pátio  dos  bichos  em Belém onde  já  estavam  presas  outras 

pessoas da sua família.O processo que se seguiu mostrou então à evidência 

a injustiça com que se perseguiam os Távoras. Só quem os acusou foi o 

Duque de Aveiro que posto a tormentos os denunciou como conspiradores, 

mas os próprios criados do Duque que nos tormentos acusaram seu amo e 

acusaram até os seus parentes, nem por sombras pensaram em denunciar o 

Marquês de Távora nem no meio dos mais horrorosos tormentos. A nada se 

atendeu, não se tratava unicamente de abater o orgulho duma casa fidalga, 

porque  havia  outras  mais  fidalgas  e  mais  orgulhosas  ainda,  tratava-se 

sobretudo de punir uns fidalgos que ousavam mostrar-se descontentes com 

a assiduidade de El-Rei  junto duma gentil  senhora casada pertencente a 

esta família. Não se julgava ainda assim que se procurasse a todo o custo 

implicar os Távoras naquele crime, mas o mais provável  é que o Rei  na 

ocasião  de  receber  os  ferimentos  atribui-se  aos  Távoras  o  crime, 



principalmente  se  como se dizia  voltava  de casa da jovem Marquesa.  A 

suspeita de El-Rei faria convergir os inquéritos nesse sentido e as mais leves 

indicações foram aproveitadas para se incriminarem os Marqueses. Parece 

ser  isto  o  que  se  deduz  da  história  do  processo  com  o  facto  hoje 

incontestável  da  intervenção  directa  de  El-Rei  D.  José  na  questão  dos 

Távoras. O tribunal de sangue obedeceu às ordens superiores e a sentença 

de 12 de Janeiro de 1759 condenava o Marquês de Távora a ser exautorado 

de todas as honras dignidades e comendas, a ter as canas das pernas e dos 

braços partidas, a ser depois rodado, e picarem-se as armas da sua família 

em todos os sítios onde estivessem, proibindo-se que houvesse mais quem 

usasse do apelido de Távora. A sentença foi executada e assim terminou a 

existência no meio dos mais horrorosos martírios do Marquês de Távora, um 

dos mais ilustres Vice-Reis da Índia na época da decadência. Dona Urraca 

de Flor do Valle irmã do Vice-Rei em exercício, mandou recolher todos os 

corpos dos condenados e escondeu-os numa gruta na quinta  do Alto  da 

Ajuda onde muito mais tarde seria erguido o palácio dos Flor do Valle...”

Um homem sem anel não se sente completo, percebeu isso quando colocou 

no  dedo o  brazão  que a  Dona Maria  lhe  entregou  assim que  o  viu  nas 

chegadas do aeroporto da Portela: 

- Pediu-me para lhe dar isto, e disse-me para lhe comunicar que o Marquês 

agora é o menino - entregou-lhe também uma caixa de madeira, daquelas 

que os pintores usam para guardar as tintas.

Abriu-a e lá dentro viu o Puzzle montado, mas não estava em branco, a 

imagem impressa era a versão muito particular da sua árvore genealógica, 

aquela  que o  tio  construiu  e  em que ele  é  o  protagonista,  o  centro  das 

atenções, e a família Oschman faz parte da constelação: 

- O que é que isto quer dizer? - diz para a Santa que observa o enigma por 

cima do seu ombro. 

- Talvez esteja aí a resposta – responde ela bastante alterada. 

Quando dão por isso a Dona Maria tinha desaparecido...



 



32.

  Desejo a todos os homens e mulheres que a sua Alma [de vez em quando] 

fique serena e em paz. Encontro sinais de Deus caídos na rua, deixo-os 

onde  estão  pois  sei  que  onde  quer  que  esteja  outros  também  estarão. 

Quanto a ti  morte aguardo o teu abraço da imortalidade à minha espera 

numa esquina qualquer. Sou aquele que foi não encontro razão nem no auge 

hipotético do sonho, o que vê as coisas como elas são. Tiro a remela dos 

olhos não me deixo iludir pela tentação de ter por mais que ela me namore. 

Evito falar embora a Alma me atraiçoe. Para mim o belo seria a tua língua 

presa  na  boca  começar  a  soltar-se  na  minha.  Provoco  porque  gosto  de 

provocar...

- Quem sou eu?

- Sou ninguém.



33.

  Aqui começa a confissão das trevas em que há mais de quarenta anos me 

acho  mergulhado,  sem  que  por  mais  que  houvesse  feito  tenha  podido 

rasgar-lhe a terrível obscuridade. No abismo dos males em que me acho 

submerso sinto o insulto dos golpes que me são desferidos, distingo-lhes o 

instrumento imediato mas não posso ver a mão que o dirige nem os meios 

que esta põe em acção. A desgraça cai sobre mim como que por sua própria 

iniciativa e sem o parecer. Quando o meu coração alanceado solta os seus 

gemidos tenho o aspecto de um homem que se queixa sem razão. Ao narrar 

os  acontecimentos  que  me  dizem respeito,  o  mal  que  fiz  e  tudo  o  que 

aconteceu,  é  impossível  determinar  as  causas  simplesmente  contando 

alguns factos, mas aqui vai:  nasci  numa aldeia perdida no interior  de um 

império arruinado, o castelo de cartas desmorona com um sopro, nelas vejo 

o futuro deste país e provavelmente do mundo inteiro, se a brisa que o deita  

abaixo  nascesse  no  restolhar  do  manto  de  Nossa  Senhora  ainda  havia 

esperança, mas não, parece-me mais movimento brusco do demónio que 

apesar de tudo não se encontra satisfeito. Mais um filho bastardo do senhor 

feudal daqueles domínios o meu futuro nascia dividido ou morria agarrado à 

charrua a lavrar ou entrava para o Seminário. Minha pobre mãe reconhecia 

os traços nobres por baixo dos andrajos do petiz e assim que cheguei à 

idade de ir para a escola entregou o meu futuro ao padre que de noite a 

visitava e de quem o meu irmão mais novo era a cara chapada. A minha 

vocação cedo se revelou ser mais amiga das ciências do que da religião e 

quando  a  altura  da  escolha  chegou  recambiaram-me  para  Lisboa.  Fui 

marçano num armazém na Baixa  Pombalina enquanto de noite  estudava 

para ser doutor. Quis Deus ou talvez o meu bom-aspecto que a Flora uma 

bela moça com dote por mim se apaixonasse, o casamento precipitado pelo 

desejo amoroso consumado e do qual nasceu o primeiro rebento foi a melhor 

coisa que me aconteceu, atrás desse vieram outros mas não há bela sem 

senão, tive nove filhos únicos como costumo dizer, e nenhum é normal, não 

que tenham deficiência antes pelo contrário parecem talhados por mestre da 

Renascença,  mas  mea culpa  estraguei-os  com mimos,  nunca lhes  faltou 

nada, têm uma vaga ideia do que significa a palavra trabalho. 



Mal  eu  sabia  que  a  partida  para  a  Alemanha  a  pretexto  de  tirar  a 

especialidade de otorrinolaringologia iria mudar a minha vida para sempre. 

Estalou  a  Guerra  e  envolvi-me  nela  mais  do  que  devia  com  a  ingénua 

convicção de que o Nacional-socialismo era o melhor para a humanidade, 

abracei a causa com o fervor próprio da minha natureza, fui condecorado por 

serviços prestados pelo Hitler em pessoa. A determinada altura percebi que 

a causa estava doente e ainda hoje não sei bem porquê tornei-me perverso, 

um pecador ambicioso... em relação ao fruto do pecado morri sem nunca o 

ter reclamado, fui aquilo que dizem os manuais, um médico distinto, mas não 

deixo também de ser um ex-Nazi. Não posso afirmar que não sabia o que se 

estava a passar, até um cego pressentiria a infâmia, há um velho ditado que 

diz mais ou menos assim: junta-te aos bons e serás como eles junta-te aos 

maus e serás pior.

Quando voltei para a minha pátria caí em mim, o meu mal não tinha perdão, 

e se quando despachei a mala a ganância falava mais alto quando pensei 

reclamá-la o remorso sussurrou-me ao ouvido: esquece de vez o passado. 

Morri canceroso, o meu castigo talvez tenha sido merecido, mas não desejo 

a ninguém viver o resto da vida como um criminoso disfarçado sempre na 

iminência de ser  desmascarado,  não é pera-doce como se diz  na minha 

terra,  a  minha  mãe  que  está  aqui  a  meu  lado  é  testemunha,  morri 

arrependido e vagueio perdido sem amigos no céu.



34.

 O  jazigo  dos  Flor  do  Valle  no  cemitério  dos  Prazeres  é  dos  mais 

imponentes,  obra  de antigo  parente  megalómano em estilo  barroco luso-

tropical, todo construído em pedra de lioz trabalhada, a portada principal tem 

laivos  de  rococó,  a  cripta  iluminada  pela  abóboda  em vitral,  as  paredes 

cobertas pelos sarcófagos dos seus antepassados. Decide deixar o tio para 

sempre no meio da sala, na base que já existia e que dantes servira para as 

honras  fúnebres  dos  anteriores  enterros,  o  caixão  chumbado  viajou  no 

mesmo avião que trouxe a Dona Maria, de quem nunca mais se soube nada, 

evaporou-se  ou  voltou  para  o  Montijo.  Ainda  bem  que  não  viu  o  corpo 

apagado  do  tio,  aliás  nunca  viu  nenhum  familiar  nesse  estado,  tem 

conseguido evitar a imagem da  morte próxima, bem basta ter de ver o corpo 

morto quando a sua Alma subir ao céu, pensa conformado enquanto o padre 

diz os habituais disparates. Detesta a emoção, foge dela como a cruz do 

diabo, sabe que no fundo foge do inevitável pois é um ser permanentemente 

emocionado, tem medo de chegar áquele estado em que não se aguenta 

tanta emoção, pode dar-lhe um chelique e passar também para o outro lado, 

é preciso ter cuidado estar atento aos seus ataques, ainda agora foi atacado 

pela  saudade  de  quando  era  novo.  Detesta  a  emoção  parva,  aquela  da 

saudade antecipada nas despedidas dos apaixonados.  O nó na garganta 

que impede qualquer  elogio  fúnebre  fá-lo  passar  por  um fraco,  mas é  a 

criança que tem esperança que o tio ainda há-de aparecer, a dor da morte é 

tão grande que agora percebe porque é que toda a gente tem pressa em 

esquecer aquele amor que acabou de morrer. Gosta de chorar sem emoção 

no corpo, lágrimas do tamanho de pingos de chuva a jorrarem pela face sem 

aparente razão ou melhor com a razão toda - todos nós estamos de facto 

condenados a esperar a morte, encerrados na nossa cela, o menino também 

na sua errância – disse um dia o tio. Santa tira da sacola o livro judeu das 

orações  e  com  a  sua  voz  de  bagaço  canta  baixinho  em  hebraico  a 

«Recordação dos Defuntos»:

 



- Tou mano, eu e a mana não vamos ao enterro, não víamos o velho há que 

anos.

- Não faz mal, ele de certeza que ía compreender, dou um beijinho por vocês 

no caixão. 

- Isso é sinistro, já esteve a fumar? vou pedir à minha secretária para lhe 

mandar a chave do jazigo, ponha-o lá a um canto, aquilo tá super-lotado, 

você lembra-se onde pusemos as cinzas do pai? varreu-se-me por completo, 

que chatice. 

- Não se preocupe eu trato disso - diz aliviado por não os ter no funeral. 

- Pagamos a meias as despesas se for preciso, o velho deve ter morrido sem 

um chavo, era um esbanjador, você tem muita coisa dele? 

- Deixou-me o anel de Brazão – confessa, para não julgarem que esconde 

algo. 

- Sobre isso ainda temos que falar, a mim parece-me que esse anel é meu, 

sou o mais velho, mas deixe estar temos tempo, se calhar nem me serve. 

- mandazo-lo apertar - diz a gozar e com saudades do tio.

O irmão solta uma gargalhada: 

- Sinto falta do seu sentido de humor, um abraço.



  Quando  se  volta,  dado  por  terminado  o  enterro,  encara  o  fazedor  de 

puzzles cabisbaixo, olha para ele e faz um ligeiro aceno com o corpo, todo 

de  negro  dos  pés  à  cabeça,  quem  não  o  conheça  acha  logo  que  é  o 

cangalheiro. Assim que saem e a meio da escadaria dirige-se nestes termos: 

- Se me permite, senhor Marquês, Conde ou Visconde, devo tratá-lo como? 

- Como lhe apetecer - responde friamente.

- Primeiro que tudo os meus pêsames pela morte do seu tio - esfrega as 

mãos como os personagens sinistros dos contos fantásticos - embora talvez 

não  seja  este  o  momento  mais  apropriado  gostaria  de  lhe  dar  algumas 

palavras de suma importância. 

Algo estranho se passa no cemitério, três homens de fato e gravatas iguais 

tentam em vão passar despercebidos no meio da arquitectura envolvente, a 

Santa também repara e agarra-se com força ao seu braço. 

- Tem de ser agora? - pergunta arrogante com intenção de afastar o intruso. 

-  Infelizmente não há alternativa -  responde com falsa modéstia,  aqueles 

olhos de falcão não enganam ninguém o homem é um assassino os outros 

são seus capangas - às vezes para preservarmos a vida temos de ceder a 

algumas contingências, mas prometo não lhe roubar muito tempo e se vossa 

excelência colaborar tudo acabará em bem, mas caminhemos um pouco - 

dão  alguns  passos  lado  a  lado,  os  três,  os  outros  mantém-se  nos  seus 

postos, mais do que medo tem curiosidade no desenrolar do discurso do 

personagem que entretanto assoa o nariz com enorme sonoridade, guarda o 

lenço - fui muito amigo do seu avô paterno, o doutor Belarmino, embora mal 

se note o sotaque sou alemão, e durante a Grande Guerra eu e ele fizemos 

uma sociedade, andei com o seu pai ao colo, sabia? 

Santa  crava  as  unhas  no  braço  do  amante  que  disfarça  o  espanto  em 

semelhante revelação,  uma nova peça no puzzle,  espera que o discurso 

prossiga enquanto continuam o passeio em direcção à saída distante do 

maldito cemitério, mas o falcão permanece calado.

- Agradecia que fosse directo ao assunto que o traz aqui.

- Sem demora, digo já o que se passa, o seu avô nunca dividiu os lucros do 

negócio... 

- Não me diga que essa conversa toda é por causa de dinheiro, desilude-me 

caro senhor de num momento como este vir falar de assuntos tão baixos que 



pelos vistos nem sequer dizem respeito ao defunto - afirma irritado e com a 

certeza que as coisas se iam complicar. 

- Não é bem assim meu caro Marquês, mas admiro o seu carácter, poucos 

teriam a coragem de falar  com essa segurança perante  uma posição no 

terreno tão desigual,  acontece que por vias do destino o objecto do meu 

interesse foi parar às mãos do seu tio... 

- Não percebo nada do que está para aí a dizer - mente descaradamente. 

- É possivel, mas para o esclarecer ninguém melhor que a menina que está 

ao seu lado - Santa envergonhada parece uma criança, cabisbaixa olha de 

soslaio e não diz nada - chega de retórica, vou ser completamente franco, 

quero a mala que estava na posse do seu tio e que agora é sua. 

Num  instante  um  tumulto  surdo  invade  o  cemitério,  os  boys  agitam-se, 

estiveram a ouvir a conversa pelos phones que trazem nas orelhas. 

Um vulto gigante salta detrás de uma campa abandonada, agarra o velho  e 

aponta-lhe uma pistola à cabeça. 

- Quietos, ninguém se mexe - diz Nuno aos gritos para os seguranças do 

velho que se precipitam para o centro dos acontecimentos.

A vingança serve-se fria, neste caso a gélida morte congelou-a, o tio nunca 

lhe contou a história toda, chegou a mentir, obrigando-o a fazer figura de 

parvo, ganhou sem sombra de dúvida a disputa de quem mentia melhor, os 

carros não levitam, as ruas não estão iluminadas às cores, as cenouras são 

laranja, o que é isso comparado com a mentira que a sua vida foi até ali. 

Embora tivesse escondido o essencial também havia coisas que o tio não 

sabia,  outras  foi  descobrindo  aos  poucos  nas  pistas  que  lhe  deram  os 

últimos acontecimentos, o Falcão ser bandido nunca o soube julgava ele. 

Nem um leitor, que é o ser mais esclarecido em qualquer história, nem ele 

sabe  tudo,  nunca  saberá  por  exemplo  porque  é  que  o  escritor  inventa 

determinado enredo e não outro qualquer.

Não se pode dizer que o largo principal do cemitério dos Prazeres seja um 

beco sem saída mas é a situação em que realmente se encontram, ninguém 

estava à espera daquela investida, uma falha imperdoável na organização, o 

Falcão  já  não  é  o  que  era,  a  idade  não  perdoa,  no  entanto  mantém a 

compostura, a possível num homem praticamente a ser estrangulado.

- Largue-me ou morremos todos.

- Cala-te nazi do caralho - responde o assaltante desvairado - se fizeres o 



que eu quero saímos daqui pelo menos alguns vivos - os olhos saltam-lhe 

das órbitas, está alucinado, o ácido corre-lhe nas veias e a sua alucinação 

apodera-se de todos os presentes, grita para os mercenários do Falcão.

- Todos aqui à minha frente de costas voltadas para mim, já. 

Os  homens  obedecem  perante  a  inexistência  de  ordens  contrárias,  são 

daqueles que só sabem obedecer, ele olha com os olhos do diabo. Santa 

desfaleçe nos braços do amante que a aperta de encontro ao peito, sente o 

bater do coração no corpo dela, agacha-se e proteje-a com o corpo, o tempo 

pára um instante e esse instante parece uma eternidade, em que lhe dá para 

pensar  que  nem  todas  as  santas  são  assim  fraquinhas,  lembra-se  de 

Sant'ana avó de Cristo,  tia  avó de São João Baptista,  os  tormentos  que 

passou e  de quem a sua mãe era  devota,  ou  de Santa  Rita  de  Cássia 

esposa maltratada religiosa estigmatizada por quem o tio tinha um fraco. 

-  Levantem-se,  rápido,  temos  de  sair  daqui  imediatamente  -  diz  o  Nuno 

enquanto o ajuda a pegar na Santa ao colo que parece desmaiada mas está 

é em estado de choque. 

Correm em direcção à saida do cemitério sem olharem para trás, no passeio 

em frente o porsche pisca-se todo, se calhar feliz por rever o dono. 

- Mete-a lá atrás e guia tu afinal o carro é teu, mas juizinho senão pum - finge 

que dispara com a pistola apontada à própria cabeça.

A música no radio, a brisa em cima da ponte, o domínio sobre a máquina, ao 

ainda estarem vivos, pensa - tasse bem - por incrivel que pareça. 

- Aonde vamos? - pergunta ao raptor que de certa forma também é salvador.

- Escolhe tu um sitio agradável para conversarmos. 

- Assim de repente lembrei-me da Fonte da Telha. 

- Excelente, és como eu, gostas do caos. Como te chamas?

- Jorge Luís – disse o seu nome como se o dissesse e ouvisse pela primeira 

vez,  como se até ali  ninguém o soubesse,  e  achou isso muito  estranho, 

como se naquele insólito momento se tivesse descobrido a si próprio, sorri.

Sentados na areia em frente ao mar observam Nuno a banhar-se todo nu, 

faz frente às ondas de braço levantado para não molhar a pistola. A praia 

está deserta, Jorgito dá uma festa na Santa e pergunta-lhe se está melhor,  

mas ela responde com o olhar ausente. O singular raptor regressa e veste-se 

todo molhado,  repara no pormenor estúpido de que não usa cuecas,  um 

hábito que ele próprio tem na época de verão, um pensamento apesar de 



tudo animador.  Espera que ele se sente ao seu lado, enche-se de coragem. 

- A kitty e o marido... mataste-os?

Ele abre muito os olhos surpreendido e reage com um – achas? - que não 

confessa nada. Contemplam o mar, Santa adormeceu com a cabeça apoiada 

no colo do amado, Jorge dá-lhe uma festa na cabeça.

- Proponho um acordo, dou-te a mala se nos deixares em paz. 

- Combinado – responde Nuno de imediato como se já esperasse a proposta

 - não quero ser nem sombra no vosso futuro, desapareço para sempre.

É inacreditável – pensa Jorge, depois de tudo o que se passou vão jantar ao 

bairro-alto. O  Nuno decide deixá-los sozinhos -  sabe que tipo de homem 

sou, o que cumpre as promessas quando não há outro remédio – sorri  a 

entrar  para  o  restaurante.  Santa  recupera  as  cores  no  papa-açorda, 

restabelece-se em frente ao majong,  conhece toda a gente, a ele sabe-lhe 

bem estar no meio da multidão reunida na rua em frente ao bar. 

– Finalmente de volta à realidade - diz a voz da Célinha para as costas do 

ex-marido, que se assusta dá um salto e vira-se de repente - que é feito de ti  

nunca mais ninguém te viu como é que está o teu tio?

- Morreu – responde instintivamente. 

- Desculpa, não sabia, é tão triste, ao menos morreu em paz? 

- Mais ou menos, não quero falar disso. 

-  Se  bem  te  conheço  essa  resposta  é  para  me  despachar,  estou  a 

incomodar-te? 

- Não, de todo, estou contente por te encontrar, desculpa, é uma história 

muito complicada,  um dia conto-te -  sem querer começa a chorar,  a sua 

vontade é encostar a cabeça nas mamas dela como fazia antigamente.

-  Esquece,  não  te  quero  ver  triste,  o  que  é  que  tens  feito?  -  diz  ela  a 

desanuviar  o  ambiente  e  chocalha  o  gelo  no  copo,  continua  sem  muita 

paciência para o aturar. 

- Tenho escrito - diz enquanto enxuga discretamente os olhos  com o lenço 

de papel que ela lhe estendeu. 

- Ai é? - pergunta de forma que ele acha irritante - e estás a escrever o quê? 

- Um romance - inventa no momento. 

- E já tem título? - interroga ela enquanto observa a maralha em volta. 

-  «Infernos  Reais», uma  homenagem  aos  «Paraísos  Artificiais» do 

Baudelaire - fica todo contente com a sua capacidade de improviso. 



Ela olha para ele fixamente. 

- Inventaste isso agora não foi? 

- Como é que sabes? - pergunta francamente surpreendido. 

- Reconheço esse cinismo nos lábios quando estás a mentir. 

Emocionado abraça-a. 

- Estivemos juntos tanto tempo. 

- Podes crer - responde enquanto o afasta gentilmente. 

Santa de longe fulmina-os com o olhar.



35.

- Não podes levar a arma, nós vamos a um banco, certo? - adverte a Santa.

- Tens razão, é a força do hábito - responde o tio e guarda-a no porta luvas 

antes de sairem do carro. 

O account manager explicou-lhe por telefone o que teria de fazer para ter 

acesso ao cofre, quais os procedimentos. Na fachada da caixa-forte não há a 

minima identificação, é um prédio normalíssimo no largo do Príncipe Real e 

foi durante anos o depósito secreto do ouro do Banco de Portugal, até se 

transformar em lugar seguro para os milionários esconderem os pecados. 

Jorge  toca  à  campainha  com  câmera  incorporada,  ouve-se  uma  voz 

feminina: 

- Depois do sinal diga o código para o receptor, por favor, bip. 

-  Caecitas  inconsideratus  inconsultos –  diz  sem hesitar,  foram muitas  as 

vezes que disse a frase em voz alta para o tio, queria dizer qualquer coisa 

como: cegueira perturbada razão. 

Nuno solta  uma gargalhada e a porta  dá um estalido.  O elevador  desce 

bastante, pelo menos é o que parece e deixa-os numa sala subterrânea bem 

iluminada,  as  luzes  nascem  no  chão  e  lambem  as  paredes  em  betão, 

avançam  pelo  corredor  central  ladeado  por  grossas  barras  de  ferro  na 

vertical que constroem várias divisões e parecem jaulas abandonadas, não 

se  vê  nada de valor,  o  subterrâneo parece vazio,  mas no fim do tapete 

vermelho  encontram uma sala com as paredes cobertas de cacifos em aço, 

alinhados e sobrepostos formam um todo uniforme, o funcionário aparece 

por encanto, dirige-se a um dos cofres e abre-o com a chave que traz na 

mão, puxa um objecto com rodas para o meio da sala. 

- A mala! - sussurram os três. 

- É mais um baú – diz Jorge surpreendido enquanto tira o colar ao peito, 

hesita,  mas  lá  introduz  a  chave  na  fechadura  do  cadeado  que  tranca  o 

cobiçado mistério, e a causa que revirou a puta da sua vida. O funcionário 

desapareceu - abre tu - diz para Santa com certo receio na voz. 

- Não sei se quero - diz ela. 

- Vocês são muito estranhos - comenta Nuno, e com determinação arranca o 

cadeado e abre abruptamente a mala. 



Uma exclamação de surpresa vinda não se sabe ao certo de quem ecoa na 

antecâmera. 

- Afinal era isto – diz Jorge desiludido, os outros olham para ele como se 

fosse completamente idiota.

Santa  pega  num  lingote  e  Nuno  noutro,  verdadeiramente  maravilhados, 

Jorge observa o que ela tem na mão.

- Já repararam que têm a suástica gravada?

Os Oschman ficam em silêncio, não se sabe se por momentos não tiveram 

consciência até que ponto aquele ouro era amaldiçoado.

-  Sabiam  que  estes  lingotes  viajaram  escondidos  dentro  de  livros 

desmiolados? - o nervoso solta-lhe a língua - vi-os na biblioteca do meu tio,  

só não percebo porque é que ele os tirou da mala, não faz sentido, tinha 

muito mais piada se o tesouro se mantivesse intacto, a nossa surpresa teria 

sido  muito  maior,  imaginem que  tinhamos  aberto  a  mala  e  lá  dentro  só 

viamos livros aparentemente normais e quando desiludidos os abrissemos 

revelar-se-ia então o tesouro – fala para si mesmo - é estranho como é que o 

tio não pensou nisso, talvez por ser cego...

- Importas-te de estar calado - diz Santa irritada com o delirio. Nuno está 

noutro mundo, acaricia os lingotes como se fossem seus amantes. 

Jorge afasta-se preocupado com o facto do filme dos pedófilos não estar 

junto  com  os  lingotes,  onde  é  que  o  tio  o  terá  metido?  o  funcionário 

aproxima-se com um envelope na mão, entrega-o e não diz nada, tenta em 

vão encontrar os seus olhos.

- Vamos levar tudo e fechar a conta - abre o envelope e lê a carta escrita à 

mão  com letra  infantil,  talvez  da  Dona  Maria  pensa:  «Querido  sobrinho, 

finalmente chegou o momento de descobrir o segredo escondido nessa mala 

durante tantos anos, talvez nesta altura já eu tenha morrido e o menino é o 

meu herdeiro,  se  assim for  as  coisas  correram como o  previsto.  Quis  o 



destino que esse tesouro viesse parar às nossas mãos, antes não tivesse lhe 

digo,  esse  ouro  nasceu  amaldiçoado  como  já  deve  ter  reparado,  há  no 

entanto pormenores que o menino deve saber, quando a mala ficou à minha 

guarda a intenção foi proteger a jovem que a tinha trazido da Alemanha, a 

Kitty,  que mesmo assim passados tantos anos acabou por ser morta por 

causa dela, sempre esperei que o seu avô paterno a reclamasse mas nunca 

o fez não sei porquê, talvez os remorsos tivessem falado mais alto, era um 

homem estranho, conheci-o mal e nem sei se ele sabia que quem a tinha era 

eu, a Kitty também nunca ma pediu de volta, talvez estivesse à espera que 

eu  a  devolvesse  em  testamento,  intenção  que  nunca  tive  confesso  e 

infelizmente ela morreu primeiro, a sua mãe nunca quis saber desta história, 

como sabe ela  só tinha uma obsessão,  o seu pai,  que felizmente nunca 

soube de nada senão é que havia de ser bonito, mas avante, para finalizar 

só  lhe  quero  dar  um  conselho,  livre-se  desta  maldição  sem  disso  tirar 

proveito, conto com a sua imaginação. Desculpe ser esta a minha herança, 

preferia  ter  deixado um sopro  de  felicidade na sua alma inquieta.  Gosto 

muito do menino, foi o meu sobrinho preferido. Até um dia destes, jantamos 

no céu, sou o que está numa das cabeceiras da mesa em frente ao Cristo-

Rei, afinal sou o primeiro Marquês a ser recebido nesta Corte...

P.S. em relação ao filme que me deu para guardar destrui-o na mesma noite, 

aquilo não nos diz respeito é de outro universo que não queremos saber que 

existe, mais uma das vergonhas da humanidade.»

-  Volto  os  olhos  para  os  teus  minha  bem-amada,  para  neles  ler  o  meu 

pensamento, e mergulho nos teus olhos belos e tão estranhamente doces, 

nos  teus  olhos  verdes,  habitados  pelo  capricho  e  inspirados  pela  Lua, 

quando tu me dizes - de certeza que não queres nada disto? - como é difícil 

o  entendimento  mútuo  meu  querido  anjo,  e  como  o  pensamento  é 

incomunicável mesmo entre pessoas que se amam.

Fica combinado que enquanto o Nuno vai buscar o carro para a porta do 

banco ele trata da papelada para levantar a encomenda e pirarem-se dali 

levando o ouro nazi. Com a ajuda de dois seguranças o bau cabe à justa no 

porta-bagagens - esta merda tinha de ter um defeito - diz Nuno sobre o facto 

da bagageira ser à frente, olha para Jorge a despedir-se, que lhe entrega o 

colar da chave, dão um aperto de mão. 

- És um gajo porreiro, depois devolvo-te o carro.



Sente-se aliviado, tiraram-lhe o peso das costas, abraça a Santa, um abraço 

de conforto, agora nada os separaria. Delicadamente ela afasta-se e olha 

para ele com os olhos molhados: 

- Desculpa - diz baixinho e entra no Porsche que logo cúmplice se afasta.
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- Digo para comigo, passeando no jardim solitário, como ela seria bela num 

vestido de corte complicado e faustoso, descendo pela atmosfera de uma 

bela tarde os degraus de mármore do palácio, em frente dos grandes tapetes 

de relva e dos lagos, pois que ela tem sem dúvida ar de princesa.

Passando mais tarde por certa rua, pára defronte de uma casa de gravuras e 

encontrando  um cartão  com uma estampa representando  uma paisagem 

tropical diz – não, não é um palácio que quero possuir, aí não estaria em 

casa, além disso as suas paredes lembrar-me-iam sempre que faltava o seu 

retrato. Decididamente é aqui que preciso morar para cultivar o sonho da 

minha vida - analisando com minúcia a gravura continua mentalmente - à 

beira-mar,  numa  bela  choupana  em  madeira,  cercada  por  todas  essas 

árvores bizarras e luminosas de que não sei os nomes, na atmosfera de um 

odor  inebriante,  indefinível,  na  choupana  um forte  perfume de  incenso e 

musgo,  mais  longe  por  trás  do  pequeno  domínio  pontas  de  mastros 

embalados  pela  maré  dançam,  no  quarto  iluminado  com  uma  luz  rósea 

peneirada pelos estores, decorado com frescas esteiras e capitosas flores na 

jarra, com um rara cadeira de rococó português, repouso calmo fumando o 

tabaco levemente opiado, para além do casco do navio a algazarra das aves 

ébrias  de  luz  e  a  tagarelice  das  crianças,  à  noite,  para  servir  de 

acompanhamento aos meus sonhos o cântico gemebundo das árvores de 

música melancólica, sim na verdade é bem essa decoração que procuro, que 

faria  eu  num palácio?  -  mais  adiante  seguindo  por  uma grande  avenida 

descobre  um  albergue  asseadinho,  numa  janela  do  qual  adornada  com 

cortinas de chita  multicolor  se debruça a cabeça sorridente de uma bela 

rapariga - é preciso que o meu pensamento seja um grande vagabundo para 

ir procurar tão longe o que está tão perto de mim, o prazer e a felicidade 

estão no primeiro albergue que aparece, no albergue da sorte, tão fértil em 

volúpias, uma ceia razoável  um vinho rasca e uma cama bem larga com 

lençóis um tanto ásperos mas frescos, que pode haver  melhor,  para quê 

obrigar o meu corpo a mudar de lugar se a minha alma tão lestamente viaja, 

e de que serve realizarmos projectos se o projecto em si mesmo já é alegria 

bastante?
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 «Com que crueldade me atormenta  a  fome que só  uma boca real,  uns 

lábios,  uma  língua,  uns  dentes  saciam!...  a  tortura  de  ir  pelo  mundo, 

eternamente, sem beijar, sem beijar deveras uma boca assim».

Lentamente, fechado no quarto da pensão, o ânimo vacila, o sentimento de 

perda já não se limita a focar o concreto, espalha-se, não foi só a Santa que 

fugiu, escapuliu-se também a vontade de viver. Cai numa melancolia negra, 

não  participa  em  nenhuma  “ópera  da  moda”,  nem  em  nenhuma   outra 

distracção,  nem  uma  só  dama  lhe  proporciona  a  menor  tentação,  a 

melancolia aumenta não cessa de provar que há pouca virtude e bondade na 

terra, excepto talvez nalgum lugar onde não consegue chegar, dá um murro 

no espelho, a imagem estilhaça-se à sua frente, o sangue do pulso rasgado 

começa a jorrar.

Não é azul, é do mesmo vermelho do de toda a gente, tem pena, gostava de 

ter visto a cara dos enfermeiros quando vissem a mancha de sangue-cyan 

invadir o chão da enfermaria onde espera para ser operado. Ninguém lhe 

liga nenhuma, o sangue pinga da ligadura mal feita, isso é bom, sente-se 

pela primeira vez, e talvez seja de estar a ser sangrado, igual a toda a gente. 

Ainda não se tinha lembrado da morte, ela só existe tem importância num 

pensamento distante. É anestesiado ás duas da manhã, debaixo do braço, a 

última imagem acordado é a do braço levantado a ser lavado com bétadine.
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 - Pouco tempo após a morte da minha mãe, era eu ainda muito criança, 

puxara para o pé de ti o meu banquinho, estavas sentado no canapé como 

agora,  a  minha cabeça repousava  nos teus joelhos,  eu  não dormia  nem 

estava  acordada,  apenas  dormitava  e  apercebia-me  de  tudo  o  que  se 

passava à minha volta, sobretudo muito distintamente de tudo o que estavam 

a  dizer,  e  no  entanto  não  podia  mexer-me,  exprimir-me,  e  mesmo  que 

quisesse dar a entender que me sentia consciente de mim própria, então 

estavas a falar de mim com uma amiga, lamentavas o meu destino por eu 

pobre  órfã  ter  ficado  só  no  mundo,  descrevias  a  minha  dependência,  a 

miséria que me esperava  se uma boa estrela não me guiasse, entendi muito 

bem com toda a exactidão, talvez demasiado a sério, tudo o que parecias 

desejar para mim. Sobre isso tudo fiz regras, em conformidade com a minha 

visão muito limitada, vivi muito tempo segundo elas, por elas orientei a minha 

conduta no tempo em que gostavas de mim, em que cuidavas de mim, em 

que me acolheste em tua casa e mais tarde ainda, mas desviei-me do meu 

caminho, infringi as minhas leis, perdi mesmo o sentido delas e depois de um 

horrível acontecimento tu voltas a esclarecer-me sobre o meu estado, que é 

ainda mais deplorável que o primeiro, repousando no teu regaço meio inerte 

ouço de novo, como vinda de um mundo estranho a tua voz em surdina no 

meu ouvido, fico a saber em que situação me encontro, o mal que fiz a quem 

me amava, tremo por mim própria mas tal como outrora também desta vez, 

no meu semi-sono mortal tracei o meu novo caminho. Perdoa-me Jorgito, 

perdoa a tua Santa.
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 Abre os olhos e a escuridão é total, por momentos pensa que está morto, 

mas o  corpo reage à ideia  do  movimento,  deixa-se  ficar  deitado durante 

algum  tempo,  só  mexe  as  pestanas,  o  sinal  de  que  está  vivo.  Tenta 

organizar-se mentalmente mas está tudo confuso, baralhado, imaginação e 

realidade têm o  mesmo valor  para  a  memória.  Mija  na  cama,  começa a 

chorar, tenta adormecer, ouve gemidos distantes – estou no inferno carago - 

fica aliviado, o sentido de humor não o abandonou - se a morte for assim 

pelo menos estou consciente, e de alguma forma ainda existo, mesmo que o 

mais provável seja estar no purgatório – adormece a sorrir.

Acorda  com  o  deslizar  da  maca  em  direcção  à  porta  sem  batentes, 

atravessa-a na horizontal e entra na confusão total das urgências, sobe de 

elevador para o quarto que ainda não está arrumado - o anterior inquilino 

terá morrido? -  olha para trás e vê as mamas da enfermeira em grande 

plano, sorri por o seu mal não ter remédio. Aguarda no corredor o dia todo 

para ser transferido da maca para a cama, começa a desesperar, passa uma 

enfermeira alheia ao mundo que a rodeia. 

- Quando é que me mudam para o quarto?

- Tenha calma - diz ela com o habitual tom elevado das enfermeiras para 

quem todos os doentes são uns desgraçados - e não sei se tem lugar no 

quarto, acho que vem outro doente para a cama vaga. 

- Mas não posso ficar aqui, no meio do corredor. 

- Dê mas é graças a Deus por ter uma maca, o hospital está superlotado...

-  que  não  seja  por  isso  -  responde  e  atira-se  como pode  para  o  chão, 

rebolando de seguida para um canto. 

A enfermeira solta uma gargalhada de quem já tinha perdido a esperança em 

ser surpreendida. 

- Não pode ficar aí - diz ela. 

- Deixe estar, estou aqui bem, pode dar a maca a alguém que precise mais 

do que eu.

Janta,  todo  contente,  no  quarto  arranjado  à  pressa  depois  do 

constrangimento que provocou a sua queda, entretanto aparece o médico:

- Então como se sente, isso foi algum disparate?



Fica  com  a  sensação  que  ele  acha  que  está  a  falar  com  um  toxico-

dependente. 

- Diga-me doutor, vou ficar deficiente desta mão? 

- Esteja descansado, a  mão vai ficar porreira, garanto-lhe a recuperação 

pelo menos a trinta por cento - observa a ficha do paciente - a cirurgia não foi 

perfeita  em  temos  estéticos,  quando  sair  daqui  se  quiser  fazemos  uma 

plástica à maneira na minha clínica particular. 

- Obrigado doutor pela sua generosidade mas não tenho dinheiro. 

O médico acusa o toque e fica ofendido: 

- Você é que sabe - dá umas ordens de rotina à enfermeira e sai com a peida 

empinada.

A música nasce na enfermaria entra no quarto - «tele patia» - a imagem da 

Santa vestida de enfermeira avança para ele a cantar - «silêncio / calma» -  

desliza na sua direcção a sorrir - «feitiçariia da tua alma / passo a passo /  

sem ter  medo»  -  sussurra-lhe  ao  ouvido  -  «abrimos  /  soltámos  o  nosso  

segredo»  -  abre  os  braços,  enche  o  peito  -  «e  a  sorrir devorááámos  o 

muuundo / num abraço / tão profundo» -  o seu corpo liga-se ao dele num 

abraço  -  «tele  patia»  -  levanta-se  e  rodopia  à  volta  da  cama  -  «sem 

contratempo / deixei-te um dia / em desalento» - procura os seus olhos - «eu 

sonhava / insistia / para sempre / para sempre foi pura poesia» -  a música 

envolve-o por completo, dá por si a responder -  «cara / nostro amore era  

destino /  no posso perderte...» -  cai em si e desata às gargalhadas, não 

consegue parar de rir, a enfermeira olha para ele, a mesma que lhe deu o 

opiáceo, e ri-se também.

- Quéqué feito da Lara Li? - pergunta completamente pedrado.

O hospital é o lugar mais seguro para se viver, vagueia pelas unidades com 

o ávontade de médico, só o denuncia a peida que espreita pela bata mal 

apertada atrás, e os chinelos claro, à frente a pila baloiça inerte - devem ser  

efeitos colaterais  da anestesia.  Na Capela ao fim da tarde os joelhos na 

pedra dura ajudam a esquecer a dor na mão ligada, que se junta à outra a 

rezar - meu Deus, nunca te pedi nada, mas agora tens de me guiar, estou 

perdido! - ajoelha-se a seu lado um franciscano demasiado parecido consigo, 

o hábito em pano-cru, a corda à cintura, as sandálias de pescador ficam-lhe 

a matar. Oram juntos, perdidos no tempo, é bom ter companhia mesmo que 

seja uma alucinação pensa ele - Pai Nosso, que estais no Céu, santificado 



seja o Vosso nome, venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade 

assim na terra como no Céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-

nos  as  nossas  ofensas,  assim como nós  perdoamos  a  quem nos  tenha 

ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ámen – o 

monge levanta-se, benze-se e desaparece. No chão a seu lado uns papéis 

amarelados unidos por um clip aguardam, olha para trás a ver se em vão 

ainda vê o estranho personagem, a Capela está deserta,  os Santos e as 

Virgens nos nichos da parede olham curiosos para si. O texto foi escrito com 

uma máquina-de-escrever, reconhece o tipo de letra dos papéis antigos em 

casa do tio, a capa com o título, o coração impecavelmente desenhado a 

tinta-da-china e a frase que reconhece ser de Goethe agradam-lhe logo.



O Fulgor da Luz

“ O mundo visível. Construí-lo a partir das trevas ou

destruí-lo na luz e nas trevas. É essa a tarefa! pois o

mundo visível que consideramos uma unidade é

construído na sua forma mais agradável a partir

desses dois princípios”



São João Baptista

Surgiu um homem iluminado por Deus cujo nome era João. Veio dar conhecimento da 

Luz, a fim de todos crerem, através de si e da sua palavra, na existência da Luz que se 

testemunhava em si. Ele não era a Luz. O verbo era a Luz verdadeira que vinha ao 

mundo, estava no mundo feito por si, mas que o mundo não conhecia.

João era a prova que Deus todo o homem ilumina, quem o quiser receber, porque todos 

são filhos Dele, deu-lhes a possibilidade de se tornarem filhos de Deus; não do sangue 

nem da  vontade  carnal,  nem da  vontade  do  homem,  mas  sim de  Deus  que  se  faz 

homem, habita em nós, que sentimos a sua Glória, e a palavra é Ele.

O  filho que deu o pai a conhecer, a quem jamais o tinha visto. A graça divina e o 

espírito santo era Jesus. João viu o espírito santo nele:

− Este é aquele que passou à minha frente, porque já era antes de mim.

Foi este o testemunho de João aos judeus sacerdotes e levitas.

Perante os fiéis Jesus pede para João o baptizar e a água testemunhar a presença de Deus 

e do Espirito Santo.

São João Baptista foi preso e condenado por Herodes que o temia...

Mandou decepar a cabeça de João, possuído pela luxúria do desejo carnal e entregou-a 

numa bandeja à filha de Herodíade. Acto de que mais tarde se veio a arrepender ao ver  

em Jesus a Luz que João anunciava.

− Quem rejeita Deus é porque sente a Sua presença.

Retiro de Jesus

Na meditação no deserto,  no encontro com o demónio,  que expulsou dentro de si, 

impôs o jejum a si próprio. Jejuou por forma a despertar as verdadeiras intenções através 

da privação. Foram precisos quarenta dias e quarenta noites para perceber que o que o 

tinha envolvido até aí eram desejos constantes na forma de tudo o que o rodeava e  

impelia a querer possuir.

− Nem só de pão vive o homem.

Outra fonte de alimentação existia nele, e essa era da ordem Divina e conhecida dos 

antepassados santos, mas que só se revelou quando experimentada e sentida por si.

O que revelaria aos outros, que o aguardavam na porta do deserto, seria a experiência de  

um eu que já não era seu.

E o que não revelaria era a tentação maior após ter a Luz, sair do deserto caminhando na 

direcção oposta à dos seus irmãos; ao encontro de Deus como seu filho pródigo, o que  



regressa à solidão, depois de ter experimentado a vida desregrada e perdida.

Quando soube da prisão de João sentiu que o destino dele era também o seu; porque se  

foi ele que o ajudou a reconhecer-se, também haveria outro que se iria encontrar através 

de si.

− Deus faz-se homem, para elevar os homens a Si.

Inicio da pregação

Nicodemos perguntou, após ter escutado a sua palavra e sentido a força da Luz que 

curava:

− Como pode nascer um velho?

Jesus respondeu:

− Em verdade te digo, os que nascem de Deus não são os que nasceram na carne e de 

sangue mas os que nasceram do espírito santo; esses são os filhos de Deus.

Não te admires de eu dizer que tendes de nascer de novo, eu falo do que sei, e dou 

testemunho do que sinto. Se vós duvidais do que digo, como podeis acreditar se vos 

falar das coisas do céu, se não acreditais nas da terra? Mas também vos digo; se não 

acreditais em mim, não sou eu que vos condeno, porque não nasci para condenar o 

mundo, mas para o salvar!.

A Luz vem ao homem para o salvar, se o homem prefere a escuridão é porque não 

gosta de se ver.

Todos os que encontravam Jesus sentiam o espírito santo, e em todos que tocava, era 

sentida  a  Luz que afastava os maus pensamentos,  que se reflectiam em doenças  do 

corpo e do espírito.

Levaram um falso paralítico à sua presença para o testar. Jesus disse-lhe:

− Os teus pecados estão perdoados.

Os outros acharam que ele blasfemava. E ele disse:

− O que acham mais  importante;  que lhe  dê  a  conhecer  Deus  ou que ele  volte  a 

andar?.

Que volte a nascer ou que continue na ignorância mesmo que ande?.

O que vale o corpo sem o espírito? Como pode um homem andar se não o souber 

fazer?.

O paralítico levantou-se e foi-se embora a andar.

Uma mulher atormentada tocou-lhe na veste e ficou serena. Jesus disse-lhe:

− Tiveste fé em mim. Conheceste a fé e ela entrou em ti.

Dizia-se que Jesus tinha a palavra que dava visão aos cegos quando viam a sua Luz.

Rapidamente a sua fama espalhou-se pela Galileia, da Judeia, de Jerusalem, da Idumeia, 



de além Jordão, de Tiro e da Sidónia. Todos os enfermos queriam ser tocados por ele.  

Os pecadores sentavam-se à mesa de Jesus; por isso perguntavam-lhe porque se sentava 

à mesa com eles e não com os que praticavam o bem? Ele respondeu:

− Sento-me com a tristeza de quem não conhece Deus, os que praticam o bem têm a 

felicidade de se sentarem à mesa com Ele.

Contemplando  a  multidão  que  o  seguia,  Jesus  decidiu  não continuar  sozinho  a  sua 

missão; escolheu doze discípulos, em cada um via os sintomas de quem reconhece a 

Luz. Jesus lia as pessoas. Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e  

Mateus, Tiago e Tadeu, Simão e Judas; aos quais ensinou a palavra de Deus.
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 A voz estridente traz de volta Jorge à realidade. 

-  Vamos  embora,  está  na  hora,  tenho  de  fechar  a  Capela,  isto  não  é 

nenhuma biblioteca.

- Uma freira de bigode? - a irmã tem um buço proeminente. 

- Escusa de ofender, estou só a cumprir ordens. 

- De Deus? - pergunta mas não obtem resposta. 

A religiosa espera que ele saia e encosta a porta a resmungar algo que lhe 

pareceu - este devia estar era no Júlio de Matos. 

No refeitório a ceia em serviço de inox agrada-lhe, há um despojamento em 

tudo o que diz respeito ao serviço nacional de saúde que tem qualquer coisa 

de religioso, exceptuando claro as viaturas de alta cilindrada dos médicos e 

administradores, que fazem as vezes dos bispos e cardeais. Come com a 

mão saudável, a outra está pousada no regaço, agradece a Deus ter nascido 

ambidestro.  No  jornal  abandonado  na  mesa  em  frente,  na  fotografia  da 

primeira página,  vê  o seu Porsche espatifado contra uma parede cor-de- 

rosa, deita-lhe a mão hesitante, não sabe se quer saber o resto - «Ouro Nazi 

espalhado no Largo do Rato. Ontem ao fim da tarde aconteceu o insólito, 

vitima de perseguição um carro de alta cilindrada despistou-se, embatendo 

com forte impacto na parede da sede do Partido Socialista. Da bagageira, à 

frente nestes carros, saltaram uma quantidade indefinida de lingotes de ouro 

com a suástica gravada. Desconhece-se até ao fecho da redacção a origem 

deste tesouro, imediatamente recolhido pela PSP com a ajuda dos cidadãos 

que àquela hora saíam dos seus empregos. O caso já foi entregue à Policia 

Judiciária. O condutor de origem alemã teve morte imediata, desconfia-se 

que pertencesse a um grupo neo-nazi, o outro carro que o perseguia fugiu. 

Aguardamos o  desenvolvimento  das  investigações.  O  automóvel,  ao  que 

conseguimos apurar era roubado e pertencia a um antigo famoso jornalista 

entretanto desaparecido» - Jorge fica em estado de choque com a batata 

cozida a empastelar-se na boca,  relê  a noticia mas não falam na Santa, 

procura a data mas é irrelevante porque não sabe que dia é hoje. O seu 

corpo  começa  a  tremer,  assume  sintomas  de  ataque  epilético,  não  o 

consegue  controlar,  dá  um pontapé  na  mesa  e  o  jantar  voa  pelos  ares, 



enfermeiros e auxiliares acorrem, seguram-lhe as pernas e os braços, um 

deles  mete-lhe  uma  espátula  na  boca,  de  modos  que  não  pode  falar  e 

continua a estrebuchar sem querer, sente uma dor aguda no braço e não se 

lembra de mais nada.

Acorda amarrado à cama com a visão nebulada, fica atento ao diálogo das 

batas brancas à sua volta: 

- A família não quer saber, disseram para fazermos o que acharmos melhor, 

se  for  preciso  interná-lo  num  estabelecimento  psiquiátrico  assinam  a 

autorização e prontificaram-se a pagar as despesas.

- Acho que tem antecedentes de abuso de estupefacientes - diz outra voz -  

as análises confirmaram alguma droga no sangue. 

Finge-se  mais  drogado  do  que  está,  a  conversa  interessa-lhe,  um  dos 

médicos  levanta  a  pálpebra  do  seu  olho  e  observa  a  pupila  com  uma 

lanterna, o olho reage, uma enfermeira substitui a ligadura suja de sopa - 

doí-me a mão comó caraças – pensa e sorri,  agrava perante os outros o 

diagnóstico da demência. 

- O que fazemos com este paciente? - diz alguém para um gordo que deve 

ser o médico-chefe. 

-  Deixem-no  descansar,  amanhã  quando  estiver  mais  calmo  levem-no  à 

psiquiatria, e podem soltá-lo, está demasiado dopado para fazer disparates. 

Assim que todos abandonam o quarto procura na mesinha de cabeceira o 

texto sagrado que está onde o tinha deixado antes do fatídico jantar - andará 

por aí a enfermeira dealer do opiáceo?

De madrugada levanta-se de mansinho para não acordar os companheiros 

da  camarata,  parece que levou  uma tareia,  doi-lhe  o  corpo  todo,  leva  a 

carteira guardada na gaveta da mesinha-de-cabeceira e claro a Boa-Nova 

que lhe deixou o franciscano, tem uma ideia brilhante para se escapulir do 

maldito hospital... 

Avança com passos dolorosamente  decididos para  a  saída,  o  segurança 

abre-lhe a porta: 

- Boa noite senhor padre.

- Deus te abençoe meu filho - o disfarce pelos vistos é perfeito. 

Com a batina da missa por cima do pêlo e o naperon do altar a esconder-lhe 

o braço entra para o taxi que acaba de despejar uma família de ciganos aos 

gritos. 



- Para a Avenida de Roma se faz favor, mas antes temos de passar num 

multibanco. 

O motorista é um pintas de óculos escuros àquela hora, espia pelo retrovisor, 

quer conversa: 

- A morte não tem horas... 

- Pois não, venda-me esses óculos...

A Célinha ri às gargalhadas, sempre gostou do riso dela. 

– Tu és completamente louco, não lembra ao diabo - mal consegue falar - 

apareces-me aqui às cinco da manhã, vestido de padre com o braço ligado e 

de óculos ray-ban, desculpa mas não és normal, estás drogado?

- Juro que não, acabei de sair do hospital -  aproveita a boa-disposição e 

arrisca - deixa-me cá ficar esta noite - ela olha para ele desconfiada ele olha 

para ela suplicante. 

- Estás com sorte, o meu namorado está em Estrasburgo, é euro-deputado.

- Traficante de influências portanto - saiu-lhe e ia estragando tudo. 

- Não comeces com as tuas coisas, é um tipo porreiro, as coisas entre nós 

estão a correr bem.

- Desculpa não quis ofender, sabes como eu sou, emprestas-me uma camisa 

de dormir? é que de calças não consigo mijar.

Enquanto muda de roupa pensa que as gajas são lixadas, mesmo já não 

tendo interesse nenhum em si empresta-lhe a camisa que usou na noite de 

núpcias, não consegue deixar de comentar: 

- Esta camisa lembra-me uma promessa que nunca foi cumprida, mas se 

estás com ideias tira o cavalinho da chuva que não é hoje que vai ser paga,  

por motivos de força maior encontro-me em pleno voto de castidade – ironiza 

e ela acusa o toque.

- És tão estúpido, não sei do que estás a falar - finge que não percebe a 

alusão a nunca lhe ter ido ao traseiro. 

- Não ligues, o cansaço apodera-se de mim e só digo disparates – feliz e 

aliviado só quer descansar na cama dela, se tudo correr bem, o resto da 

semana.

A realidade é fodida, gostava de saber se Jesus vivesse no século vinte e 

um conseguiria passar a mensagem? isto claro em forma de desabafo, não 

dá  para  imaginar  a  humanidade  naqueles  tempos,  mas  como  é  que  é 

possivel só praticar o bem se basta pôr o pé fora de casa para começar logo 



a preversão, pode fechar-se no convento, num retiro espiritual para sempre, 

mas não é justo, e os que ficam de fora, os que lutam pela sobrevivência, os 

que têm filhos para criar, a miséria social, ignorar os semelhantes é pecado, 

fica  irremediavelmente  condenado  o  seu  destino  também,  os  Bispos  e 

Cardeais quem é que esses gajos pensam que são, os mesmos do Sinédrio 

que agora se chama Vaticano? encontra algum consolo quando pensa nos 

missionários, infelizmente não é essa a sua vocação, então qual é? - sei lá - 

diz em voz alta enquanto ajeita os lençóis, a Célia é porreira foi trabalhar e 

deixou-o na cama, acende o cigarro e abre o texto onde o deixou.



Jesus com os judeus

Jesus falava das Escrituras Sagradas:

− Não vim revogar a Lei ou os profetas, vim completá-la.

Maravilhava o povo, mas irritou os sacerdotes. Dizia:

− Se  permanecerdes  na  minha  palavra,  sereis  verdadeiramente  discípulos  de  Deus, 

conhecereis a Luz e ela libertar-vos-á.

Os que o escutaram responderam:

− Nós somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é 

que tu dizes: ficareis livres.

Jesus disse:

− Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo dele. Eu digo o 

que vejo, eu sou filho de Deus.

Os judeus responderam:

− O nosso pai é Abraão.

Jesus responde:

− Se fossem filhos de Abraão fariam as obras de Abraão, não duvidarias das minhas 

intenções, a mim que vos digo o que sinto e ouvi a Deus: isso não faria Abraão. Se 

fosse Deus vosso pai vós amar-me-ias, pois de Deus é que eu saí. Eu não vim de 

mim próprio, foi Ele que me enviou... Porque não entendeis? porque não ouvis a 

minha palavra? sereis filhos do mal e quereis cumprir os seus desejos? o mal não 

conhece a Luz e o Espírito Santo, é mentiroso, é o pai da mentira. Mas a mim que 

vos digo o que sinto, porque não me escutais? Qual de vós me acusará de pecado se 

vos falo do bem? Porque motivo não me acreditais? Quem é de Deus escuta as 

palavras de Deus.

Alguém gritou:

− Estás possesso do demónio.

Jesus, triste, disse.

− Honro a Deus, ao passo que vós o afrontais. Eu não procuro a glória, há quem a 

procure e faça justiça.

Abrindo os braços proferiu:

− Se alguém guardar a minha palavra nunca mais verá a morte!.

Entre os gritos da multidão ouviu-se:

− És louco. Abraão morreu, os profetas morrem, quem pretendes ser, Deus?.

− Se eu me glorificar a mim mesmo, nada será a minha glória. É Deus que me glorifica, 

Ele que dizeis ser o vosso Deus, vós porém não o conheceis. Eu conheço-o e se  

dissesse que não o conhecia seria mentiroso. O vosso pai Abraão exultou com a 



ideia de ver a Luz, viu-a e rejubilou. Em verdade vos digo: antes de Abraão existir 

Deus É!

Jesus abandonou o Templo antes que lhe atirassem pedras.

Anúncio da paixão

A partir desse dia Jesus começou a fazer ver aos discípulos que tinha de partir. Iria a 

Jerusalém para sofrer da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes  e dos escribas:  

iria ser condenado para renascer imagem da salvação. Pedro disse-lhe:

− Deus te livre de tal, isso não há-de acontecer.

Jesus respondeu:

− Elias já veio e não o reconheceram, também hão-de fazer sofrer todos os filhos de 

Deus.

Jesus disse então aos discípulos:

− Se alguém quiser vir depois de mim; renegue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e  

siga os meus passos. Quem quiser salvar somente a sua vida perder-se-á, mas quem a 

perder pela minha causa reencontra-la-á. Que aproveita o homem que quer ganhar o 

mundo inteiro se para isso perde a Alma? Que poderá dar o homem em troca da sua 

Alma?

Anuncia as suas intenções:

− O filho de Deus tem de ser entregue nas mãos dos homens que o matarão. Mas ele 

ressuscitará. Eu vou-me embora, vós haveis de procurar-me e morrereis no vosso 

pecado.

− Para onde vais?

− Para onde vou vós não podeis ir: vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo.

Jesus  continuou  a  pregar  por  meio  de  parábolas  e  histórias,  de  forma a  que  todos 

entendessem as suas palavras, mas cumpriu-se neles a profecia de Ìsaias que diz:

− Ouvindo ouvireis mas não compreendeis e vendo vereis mas não percebereis.

Jesus  pacientemente  explicava  o  verdadeiro  significado  das  suas  palavras.  Só  os 

Apóstolos conheceram Jesus no seu tempo.

Maria Magdala

De madrugada trouxeram-lhe uma mulher adúltera e disseram:

− Esta mulher cometeu adultério. Moisés mandou apedrejar tais mulheres, tu que 

dizes?

Jesus, calado, desenhava na areia com os dedos, junto à mulher prostrada no chão...  



insistiam para ele responder. Levantou-se olhou todos os presentes, um a um, e disse:

− Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe a pedra.

A mulher levantou a cabeça e os seus olhos encontraram os dele que disse:

− Quem te condena?

Maria olhou em volta, todos se afastavam.

− Ninguém senhor.

Jesus ajudou-a a levantar-se e disse-lhe:

− Em verdade te digo; tu por seres mulher não precisas do perdão. Tu és fonte de 

vida, onde o espírito santo mora.

Quando ela se afastava, Jesus atirou-lhe um pequeno seixo e sorriu...

Um jovem dirigiu-se a Jesus e perguntou-lhe:

− Que hei-de fazer de bom para alcançar a vida eterna?

Jesus respondeu:

− Bom, é só um. Para fazer o bem cumpre os mandamentos: antes morrer que matar, 

ama os outros mais que a ti próprio, deixa de possuir.

O jovem afastou-se pensativo, pois era muito rico. Jesus ironicamente murmurou:

− É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no 

céu.

Entrada em Jerusalém

Jesus chegou montado num jumento, toda a cidade ficou alvoraçada; a multidão estendia 

as suas capas pelo caminho onde ele passava. Gritavam:

− Hosana  ao  filho  de  David!  Hosana  ás  alturas,  é  Jesus  o  profeta  de  Nazaré,  da 

Galileia.

Jesus sabia que nesta recepção estava o principio da sua condenação. Chegou ao Templo 

e disse:

− Esta casa devia ser a casa de oração, mas não passa de um covil de pecado.

Indignou os sacerdotes. Depois afastou-se e foi pernoitar a Betânia...

Jesus continuou em Jerusalém a pregar por parábolas e discursos, respondendo a todas 

as solicitações. A páscoa aproximava-se, era para ele o sinal de despedida...

Discursava  no  Templo  e  nas  ruas,  dando  a  sua  visão  da  humanidade  e  a  possivel  

salvação do homem à Luz da fé. Exigindo de si próprio o máximo, Jesus tinha em conta  

quem o escutava, falava em forma de parábolas: os vinhateiros homicidas, a boda da 

filha do rei, parábola das dez virgens e dos talentos... elucidava todas as dúvidas que os  



Fariseus lhe colocavam: o tributo a César e a sua interpretação dos Mandamentos... Jesus 

condenou o Farisaísmo, previu a destruição do Templo e o juízo final. A dois dias da 

páscoa, segundo o calendário solar, disse:

− No dia da páscoa o filho do homem será entregue para ser crucificado.



41.

 O namorado da Célia era um tipo moderno, segundo a Célinha aceitou a 

sua estadia sem estrebuchar,  combinaram o jantar de apresentação para 

logo, mas Jorge não está nada motivado, ainda por cima para agradecer a 

hospitalidade  ofereceu-se  para  fazer  o  jantar.  Chegam  juntos  mais  uma 

amiga da redacção,  supõe ele  para  compor  o  ramalhete,  cumprimenta  o 

Eduardo  -  «os  políticos  parece  que  caminham  sempre  em  cima  de  um 

pedestal imaginário» - beija a Suzete e pisca o olho à Célita visivelmente 

nervosa, apresenta-se de robe encarnado e por baixo a camisa de noite, tem 

o  braço-ao-peito  apoiado  numa  echarpe  de  caxemira  que  encontrou  no 

armário, o jantar é Sushi, está tudo impecavelmente organizado, enquanto 

as madames se vão refrescar enche as flutes de champanhe, ouve risadas 

no wc. 

- A Célia disse-me que é Marquês - diz o dudu.

- É verdade, o meu tio morreu recentemente e herdei os títulos. 

- Mais que um? - exclama edu surpreendido. 

- Além de Marquês também sou Conde e Visconde de Flor do Valle. 

Ele meneia a cabeça impressionado: 

- Nunca conheci um verdadeiro nobre, sou republicano e social-democrata... 

já agora por pura curiosidade e espero que não me leve a mal qual é a visão 

que tem um nobre disto tudo, do que hoje se passa no mundo? 

- Lamento desiludi-lo mas ando arredado da sociedade e para ser franco o 

que se passa não me interessa. 

- Mas devia sabe, todos nós temos essa responsabilidade esse dever cívico.

- É capaz de ter razão, mas não sei se sabe nós os nobres somos uma 

espécie de indigentes, olhe para o nosso rei por exemplo, nunca o convidam 

para nenhum evento oficial porque não sabem onde o sentar - ele ri-se com 

gosto, tem sentido de humor. 

Por  estar  farto  da  conversa  Jorge  comenta  o  facto  de  elas  nunca  mais 

voltarem do banheiro - sabe como as mulheres são - não abona a favor do 

eurodeputado. Finalmente elas regressam,  Eduardo beija a testa da Célia, 

Jorge estende a flute à Suzete que faz um esforço para não se rir da sua 

toilete. 



- Teve um acidente? 

Diz que sim com a cabeça e afasta-se para servir  o jantar,  ela  segue-o, 

observa a mesa  impecavelmente  posta  e pergunta  se foi  ele  que fez  o 

jantar. 

- Não, encomendei do restaurante. 

A  refeição  é  agradável,  o  som  ambiente  e  as  velas  colocadas 

estrategicamente criam uma atmosfera envolvente, fala-se de tudo, desde a 

dificuldade em arranjar empregada até às figuras que fazem os deputados 

no parlamento, deserto que o serão acabe Jorge pensa que é sem sombra 

de dúvida uma desilusão para a Suzete.

Já noite alta a dormir no sofá ouve os gritos de prazer que se soltam do 

quarto, o casal quer impressionar mas nem isso o consegue excitar, começa 

a ficar preocupado, e não consegue adormecer, toma dois clonix para afastar 

as dor insuportável que tem na mão, enquanto aguarda o efeito continua a 

leitura do texto sagrado.



Última ceia

Jesus e os discípulos comeram a páscoa em casa de um determinado homem. A páscoa 

no tempo de  Jesus  tinha  um rito  determinado;  durante  a  refeição  pronunciava-se  a 

benção, um canto de louvor e acção-de-graças a Javé pelas maravilhas em favor do seu 

povo. Jesus introduziu o rito novo, da Nova Aliança que se testemunhava ali. A antiga 

aliança ou o pacto entre Javé e o seu povo tinha como sinal de contrato a aspersão do 

sangue de animais. A Nova Aliança baseava-se no sangue de Cristo. Enquanto comiam 

Jesus disse:

− Em verdade vos digo: um de vós me há-de entregar

Profundamente entristecidos, um a um, disseram:

− Porventura sou eu Mestre?.

Ele respondeu:

− O que mete comigo a mão no prato, esse me entregará. O filho do homem segue o 

seu caminho, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o filho do 

homem vai ser entregue: melhor seria esse homem não ter nascido.

Judas pousou a mão na de Jesus que repousava no prato.

− Porventura sou eu Rabi?.

Olhando Jesus nos olhos cúmplices.

− Tu o disseste.

Respondeu Jesus comovido.

A missão de Judas

Os  príncipes,  os  sacerdotes  e  os  anciãos  do  povo  reuniram  no  palácio  do  sumo 

sacerdote Caifás e deliberaram prender Jesus e matá-lo.

− Que não seja durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo.

Logo após esta decisão apresentou-se no palácio o discípulo Judas Escariotes que se 

ofereceu para entregar Jesus a troco de trinta moedas.



42.

 Vagueia pelas ruas, indiferente ao que se passa ao nível dos olhos, o que 

vê são pés, que se cruzam com os seus, os que caminham a seu lado, se 

escondem ou se revelam, botas e sandálias abertas confundem-no - em que 

estação  do  ano  é  que  estamos?  -  não  sente  frio  nem  calor,  os  outros 

calçados que passam olham para os seus chinelos, alguns páram como se 

não  acreditassem  no  que  viam,  desprezam-no  ou  têm  pena  de  si,   na 

verdade  acha  que  os  pés  não  revelam  sentimentos.  A  maioria  parece 

apressada,  atrasados  para  algum  encontro  amoroso,  os  seus  não  têm 

destino, gostam da calçada, detestam o cimento, escorregam no mármore e 

continuam caminhando sem sentido. Uns belos sapatos de verniz fazem-lhe 

frente, dizem com voz triste: 

- Vamos para  casa,  não podes andar na rua nessa figura - a Célia dá-lhe o 

braço com um carinho que o comove.

- Desculpa, já não sei o que faço. 

- Devias ir ao médico, nunca te vi assim tão inseguro, desorientado. 

- São tempos difíceis amiga, mas vão passar, desculpa invadir assim a tua 

vida, mas não tenho mais ninguém. 

- Não faz mal amigo, se quiseres desabafar sabes que podes contar comigo.

-  Eu sei, eu sei

E não disseram mais nada.



Prisão de Jesus

Depois do canto dos Salmos saíram para o monte das oliveiras, juntaram-se em círculo e 

Jesus disse:

− Esta noite todos vós renegareis por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor 

e as ovelhas do rebanho dispersar-se-ão.

Mas depois da ressurreição preceder-vos-ei a caminho da Galileia.

Pedro disse:

− Ainda que todos te neguem, eu não te negarei.

Jesus respondeu:

− Em verdade te digo: esta noite, antes do galo cantar me negarás três vezes.

Todos os discípulos disseram:

− Mesmo que tenha de te negar não te negarei.

Dirigiram-se para o lagar de azeite (getsemani) onde Jesus gostava de rezar. Afastou-se  

do  grupo  acompanhado  de  Pedro  e  dos  dois  filhos  de  Zebedeu.  Entristecido  e 

angustiado orou:

− A minha alma está numa tristeza de morte.

Meu pai se este cálice não pode passar sem que eu o beba: faça-se a tua vontade.

Repetia  esta  oração  enquanto  enquanto  Pedro  dormia.  Reunindo-se  finalmente  aos 

discípulos, disse:

− Deixo-vos a minha paz.

A minha paz vos deixo. Não aquela que o mundo vos dá. Se o mundo vos aborrece,  

sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo 

amaria  o que era seu.  Mas porque não sois  do mundo,  antes eu vos escolhi  do 

mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos: não é o servo maior que 

o  seu  senhor,  se  a  mim  me  perseguiram  também  vos  perseguirão  a  vós.  Se 

guardarem a minha palavra também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por 

causa do meu nome, por não conhecerem aquele que me enviou. Se eu não tivesse 

vindo, nem lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora não têm desculpa do seu 

pecado. Não se turve o vosso coração nem se atemorize, ouvi o que vos digo: vou 

mas  voltarei  para  vós.  Digo-o  antes  que  aconteça,  para  que  acreditais  quando 

acontecer. Dormi e descansai a partir de agora, que eu vou sozinho para o combate 

final. Já se aproxima aquele que me vai entregar. 

Apareceu Judas acompanhado de multidão armada de espadas e varapaus. Aproximou-se 

e disse:

− Salvé Rabi.

E beijou Jesus que disse:



− Sempre vieste?

E foi preso. Um dos discípulos desembainhou a espada e feriu um guarda do sumo 

sacerdote. Jesus gritou:

− Mete a espada na bainha. Todos quanto se servirem da espada à espada morrerão.  

Pensas que não posso rogar a meu pai que imediatamente enviaria doze legiões de 

anjos?. Como se cumpririam então as Escrituras que dizem que tudo deve acontecer  

assim?.

Voltando-se para a multidão disse:

− Viestes prender-me com espadas e varapaus como se fosse um ladrão,  eu estava  

todos os dias sentado no Templo a ensinar e não me prendestes. Tudo isto acontece 

para que se cumpram as Escrituras dos profetas.

Então todos os discípulos o abandonaram perdendo-se na noite.

Julgamento

Levaram Jesus à presença de Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, que o interrogou 

acerca da sua doutrina, Jesus respondeu:

− Falei  abertamente  ao  mundo,  ensinei  na  Sinagoga  e  no  Templo,  onde  todos  se 

reúnem,  e  nada  disse  em segredo,  porque  me  interrogas?  Pergunta  aos  que  me 

ouviram, eles sabem o que disse.

Um dos guardas esbofeteou-o.

− É assim que falas ao sumo sacerdote?.

Jesus respondeu:

− Se falei mal, mostra-me onde está o mal. Mas se falei bem, porque me bates?.

Anás mandou acorrentá-lo e enviou-o a Caifás.

O  Sinédrio  procurava  um  depoimento  falso  que  o  pudesse  condenar,  mas  não  o 

conseguiam encontrar em Jesus.

Duas testemunhas disseram:

− Este homem disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em três dias...

Jesus murmurou:

− O Templo de Deus é o meu corpo...

Caifás ergueu-se e aproximou-se:

− Que dizes?

Jesus não respondeu.

− Não respondes? Que dizes aos que depõem contra ti?

Jesus permanecia calado. Caifás gritou:

− Intimo-te, pelo deus vivo, que nos digas se és o Cristo! O filho de Deus!.



Jesus olhou Caifás nos olhos.

− Tu o disseste! “Contemplando sempre a visão nocturna, vi aproximar-se sobre as 

nuvens do céu um ser semelhante a um filho do homem; avançou até ao ancião 

diante do qual o conduziram”...

Recitou parte do “Apocalipse de Daniel” olhando fixamente Caifás, que num acesso de 

cólera rasgou as vestes gritando:

− Blasfemou! ouviste a blasfémia!. É réu de morte!.

− É réu de morte!

Repetiram todos em uníssono, começando a agredir Jesus, dizendo:

− Adivinha, ó Cristo, quem te bate?.

Pedro assistiu a tudo escondido entre os criados; chorava como uma criança. Alguém 

disse:

− Tu estás com Jesus, o Galileu.

Ele negou, dirigindo-se para a porta em grande sofrimento. Uma criada gritou:

− Este está com Jesus, o Nazareno.

Pedro gritou três vezes:

− Não conheço esse homem!

Jesus encolhido no chão, a levar pontapés, sorriu.

Os  primeiros  raios  de  luz  infiltravam-se  no  Templo.  Lá  fora  o  galo  cantou.  Pedro 

chorava comovido com a grandeza da cena.

Ao saber da condenação Judas apresentou-se no palácio, reuniu com os sacerdotes e  

anciãos e disse:

− Pequei. Entreguei sangue inocente.

Perante a incompreensão dos presentes devolveu as moedas e saiu caminhando para o 

monte das oliveiras onde tencionava enforcar-se. Sentia o amor de Jesus que na prisão 

rezava:

− Antes morrer que matar disse aos meus discípulos.  Eu não vou morrer,  és  tu o 

espírito santo que dá a vida por mim. Matar é demoníaco, morrer é celestial. Salve 

Judas Escariotes, precedes-me ao encontro de Deus. Tu entendeste a sua palavra.
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 Desenrola com algum receio a ligadura amarelecida, a cada volta torna-se 

mais clara, próximo do fim uma pequena mancha rosa avermelha-se no sitio 

do  corte,  a  mão  dobrada  em  posição  de  sofrimento  revela-se,  ao  corte 

original juntaram-se mais dois longitudinais - tivemos de ir buscar os tendões 

que recolheram e uni-los novamente com um nó -  disse o médico que o 

operou. As costuras cosidas com o desleixo do serviço público, os nós nas 

pontas com as linhas pendentes conferem pior aspecto à imagem que se 

apresenta. Sente os dedos mas não consegue mexê-los, excepção para o 

polegar que está em forma como se nada tivesse acontecido - é tão duro e 

solitário estar ferido - uma mão acaricia a outra e pede desculpa por si, da 

mão doente uma dormência contagiante alastra, até que por fim adormecem 

agarradas uma à outra.

Ama a Célinha, a forma como ela está,  como se mexe,  tão pacífica,  tão 

diferente, talvez pelas regras da relação não serem as mesmas do passado, 

sem a ansiedade do sentimento de posse, o instinto protector dela acaricia a 

sua fragilidade, a ausência de sexo confere serenidade a uma relação que 

nunca a teve, às vezes adormecem abraçados.

A convalescença é lenta,  passa os dias a descansar,  a Célia vai  para o 

trabalho quando chega faz o jantar.  O silêncio calmo -  é tão diferente a 

solidão acompanhada da solidão só. De vez em quando vão ao cinema ou 

ao teatro, e o que vêm não é muito diferente da imagem distante que têm da 

realidade. Numa dessas noite, a caminho de casa, já era meia noite e tal, 

falou-lhe do texto: 

- Conta a história de Jesus Cristo.

- Tens de me deixar ler – diz ela sem muita convicção. 

- Claro, fico muito feliz pelo teu interesse, a minha vontade era fotocopiar o 

texto e distribui-lo à saída do metro. 

Ela ri: 

- Não vais acabar como mais um maluquinho no Chiado, pois não? 

- Está descansada, a minha loucura tem mais a ver com clarividência do que 

com demência propriamente dita. 

Agora a dor é maior, o preço da liberdade, começa a fisioterapia, espalha os 



feijões na mesa da cozinha, enche-se de coragem e perde-se no tempo com 

eles, tenta encher a taça a seu lado, é difícil,  os dedos não obedecem - 

quando o simples gesto de pegar num feijão se torna uma tarefa hercúlea a 

vida tem um valor diferente, novo, mais rico – anima-se a si próprio.



A crucificação

De  manhã  Jesus  manietado  foi  levado  pelos  sacerdotes  e  anciãos  à  presença  do 

governador romano Pilatos. Só ele tinha poder para condenar à morte.

− És tu o rei dos Judeus?

Jesus respondeu:

− Tu o dizes.

E  não  falou  mais  durante  toda  a  acusação.  Pilatos  estava  impressionado  com  a 

serenidade  de  Jesus.  Por  ocasião  das  festas  o  governador  costumava  libertar  um 

prisioneiro escolhido pelo povo, entretanto a mulher de Pilatos segredou-lhe que tinha 

sonhado e sofrido com Jesus, ele então disse:

− Qual quereis que solte; Barrabás ou Jesus chamado Cristo?.

Barrabás era um famoso assassino, um homem da pior espécie. A multidão gritou:

− Barrabás!

Pilatos irritado disse:

− Que hei-de fazer deste homem, que mal ele fez?

Gritou a multidão:

− Crucificai-o!

Pilatos pediu uma bacia de água, aproximou-se da multidão, lavou as mãos e disse:

− Estou inocente deste justo. A sentença é vossa.

E em desprezo pela multidão mandou açoitar: o rei dos judeus. Os soldados em frente  

de todos colocaram-lhe uma coroa de espinhos, despiram-no, colocaram-lhe um manto 

de rei, dobravam-se diante dele, diziam:

− Salve rei dos judeus.

E batiam-lhe. Na multidão caiu um silêncio comprometedor; o espectáculo bizarro ficou 

gravado para sempre na memória de Pilatos e da mulher. Foi escoltado pelos guardas  

romanos  a  caminho  da  crucificação;  escolheram  um  homem  chamado  Simão  para 

carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota alguém lhe deu a beber uma 

poderosa droga; Jesus provou e não quis beber mais. Foi crucificado junto com dois 

salteadores que o insultavam como animais. Em baixo alguns sacerdotes injuriavam-no, 

como rugidos de leão. Jesus sempre no silêncio...

Desde a hora sexta até à hora nona, fez-se o silêncio das trevas. Todos sentiam as suas  

almas pesadas, por fim, Jesus levantou a cabeça, olhou para o céu e cantou “A paixão do  

justo”:

− Elli Elli lema sabacthani?

As palavras do meu clamor não são por Vós ouvidas.

Meu Deus clamo de dia e não me respondeis;



    durante a noite sem conseguir sossegar. 

E Vós sois o Santo, 

    que habitais na glória de Israel. 

Em Vós confiaram os nossos pais; 

    confiaram e Vós os livrastes. 

A Vós clamaram e foram salvos; 

    confiaram em Vós e não foram confundidos. 

Eu porém, sou um verme e não um homem, 

    o opróbrio dos homens e a abjecção da plebe. 

Todos os que me vêm escarnecem de mim; 

    torcem os lábios, meneiam a cabeça: 

“Confiou no Senhor que Ele o livre, 

    que o salve, já que o ama”. 

Na verdade, Vós me tirastes do seio materno. 

    confiastes-me aos peitos de minha mãe. 

Pertenço-Vos desde o ventre materno, 

    desde o seio de minha mãe Vós sois o meu Deus. 

Não vos afasteis para longe de mim 

     porque estou atribulado; 

     não há quem me ajude. 

Rodeiam-me touros numerosos, 

    circundam-me animais ferozes de Basân. 

Abrem contra mim as suas fauces, 

    como leão que despedaça e ruge. 

Sou como a água que se derrama, 

    todos os meus ossos se desconjuntam;

o meu coração tornou-se como a cera,

que se derrete dentro das minhas entranhas. 

A minha garganta secou-se como barro cozido, 

   a minha língua pegou-se ao meu paladar: 

   reduzistes-me ao pó da morte. 

Sou rodeado pelos cães, 

envolvido por um bando de malfeitores; 

    trespassaram as minhas mãos e os meus pés; 

posso contar todos os meus ossos.

    Eles olham-me e contemplam-me; 



repartem entre si as minhas vestes, 

    e lançam sortes sobre elas. 

Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis; 

    sois o meu auxílio, apressai-Vos a ajudar-me. 

Livrai da espada a minha alma, 

    e das patas dos cães a minha única (vida). 

Salvai-me das fauces do leão, 

    salvai-me das hastes dos búfalos. 

Então anunciarei o Vosso nome aos meus irmãos, 

    no meio da assembleia Vos louvarei! 

Vós que temeis, o Senhor, louvai-O; 

     toda a descendência de Jacob, exaltai-O; 

     toda a raça de Israel, manifestai-lhe temor! 

Porque não desprezou 

     nem desdenhou a aflição do pobre; 

nem dele desviou a Sua face, 

    mas ouviu-o quando lhe suplicava. 

Para Vós o meu louvor na grande assembleia; 

     cumprirei os meus votos perante os que O temem. 

Os pobres comerão e serão saciados; 

     louvarão o Senhor aqueles que O buscam;

     vivam para sempre os seus corações.

Lembrar-se-ão e converter-se-ão ao Senhor

      todas as extremidades da terra.

Prostrar-se-ão diante dele

      todas as raças das nações.

Porque o Senhor é o reino.

      E domina entre nações

Perante Ele se prostrarão todos os grandes da terra;

     diante d'Ele se inclinarão os que voltam do pó.

  Mas a minha alma vive para Ele,

Uma descendência nova O servirá,

      narrará (as maravilhas) do Senhor às gerações

        vindouras.

Eles virão e declararão a sua salvação

      ao povo que há-de nascer.



Tal é a obra (do Senhor).

Ao cair da tarde um homem rico da Arimatéia chamado José foi ter com Pilatos e pediu-

lhe o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que o entregassem a José; que presenciou o último 

suspiro de Jesus. Retirando-o da cruz envolveu o seu corpo num lençol branco e levou-o 

para um túmulo talhado na rocha, que fechou fazendo rolar uma enorme pedra selando 

a entrada da gruta.  Retiraram-se ficando Maria Magdala e a outra Maria rezando em 

frente ao túmulo guardado a mando do Sinédrio; pois temiam a anunciada ressurreição...

No primeiro dia da semana Maria Magdala foi ao sepulcro logo pela manhã; viu a pedra 

retirada e o interior vazio; recuou e voltando-se viu um hortelão que disse:

− Porque choras? quem procuras?

Ela respondeu:

− Levaram o meu Senhor e não sei para onde.

O homem aproximou-se e disse:

− Maria.

Ela reconhecendo Jesus gritou:

− Raboni!

Prostrando-se diante dele, que disse:

− Nada receies, ide dizer aos discípulos que partam agora para a Galileia, e lá me verão.

Aparição na Galileia

Os onze discípulos encontraram-se num monte na Galileia que Jesus tinha designado. 

Quando o viram; alguns rejubilaram, outros duvidaram dele. Jesus aproximou-se e disse:

− Foi-me dado todo o poder no céu e na terra; ide ensinar todas as nações, baptizando  

em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Ensinando tudo o que vos tenho dito.  

Eu estarei sempre convosco, até ao fim do mundo.

Afastou-se descendo o monte na direcção da luz do Sol.

Cumpria-se a profecia da vinda de Cristo.

A palavra de Jesus tem sido repetida, ao longo do tempo, por Santos que viram nela a 

Luz,  e  através  deles  outros  a  conheceram.  No ano em que estamos,  por  esta  hora, 

alguém de certeza sente o seu fulgor.



44.

- Amanhã parto para sempre, vou renascer algures como um homem novo  - 

diz  Jorge  à  Célinha  que concorda  com o  olhar,  como se  já  estivesse  à 

espera, fosse inevitável a partida - não sei como te agradecer, estás sempre 

no meu coração – dá-lhe uma festa na face - há males que vêm por bem, o 

meu sofrimento serviu a nossa reconciliação. Amo-te – ela responde - eu 

também e se puderes vem ao meu casamento no verão.

 Apanhou  o  primeiro  expresso  que  saíu  do  Arco-do-Cego  para  destino 

incerto - espero que vá para o céu - abraçou a Célia que chorava que nem 

uma Madalena - estás bonito, as roupas do Eduardo ficam-te a matar, vai-te 

embora antes que te dê um estalo, és maluco - da janela do bus disse adeus 

com a mão doente, leu os lábios que o chamavam com ironia – Raboni.

Poderia ter sido assim, mas não foi, no dia em que partiu a Célia levantou-se 

muito cedo e Jorge já não a viu, mas recordará para sempre a cena que 

imaginou  como  sendo  aquilo  que  realmente  se  passou  -  com  o  tempo 

realidade  e  imaginação  confundem-se.  No  bloco  de  apontamentos  por 

estrear, assim que o bus se fez à estrada, escreveu:

« Estou descansado

   poucos me chorarão

   o impulso vital apaga as lágrimas

   pouco a pouco.

   Queria uma água-das-pedras se faz favor »
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 O fim do dia na primavera é penetrante, tão penetrante que chega a tornar-

se doloroso, e há nele certas emoções deliciosas cujo indefinido não exclui a 

intensidade.  O que viveu até agora só por  si  foi  uma vida curta  mas se 

morrer  daqui  a  pouco  valeu  por  uma  vida  inteira,  pensa  Jorge  na  sua 

condição de homem-novo, mas será mesmo? É a dúvida que o assalta, uma 

coisa é certa não consegue parar de escrever,  e ler o que realmente lhe 

interessa inspira os seus textos: «meu Deus agradeço-te por me teres criado 

como sou. Agradeço-te por às vezes poder estar cheio de vastidão, essa 

vastidão não é senão o estar repleto de ti. Prometo-te que toda a minha vida 

há-de ser uma luta para atingir a bela harmonia e também humildade, e amor 

verdadeiro de que me sinto capaz nos meus melhores momentos».

A cura é lenta, e a fisioterapia se por um lado ajuda a mão por outro dá-lhe 

cabo  da  cabeça,  já  não  suporta  a  limitação  física.  Os  exercícios  de 

reabilitação são demasiado lentos para a sua determinação - preciso de algo 

mais – abandona a pensão em frente à paragem do autocarro que o trouxe,  

numa povoação incaracteristica e em vísivel estado de decadência, às portas 

da  serra - ali está ele, ali vou arranjar casa – e dirige-se ao escritório do 

Parque  Natural.  Aluga  um  dos  Abrigos  construidos  para  visitantes  que 

entretanto foram abandonados por falta de verbas para manutenção e agora 

estavam a ser alugados a terceiros – desde que se comprometam serem 

eles próprios a fazer as obras de restauro – como lhe explicou a funcionária 

do Parque que o atendeu. Compra uma mota em segunda mão na Oficina 

Central,  uma  V5  que  parece  que  saíu  de  um  museu,  compra  alguns 

mantimentos,  uma  mochila  e  faz-se  à  estrada.  Meia-hora  de  caminhos 

sinuosos e vê a casota em pedra restaurada, que de isolada não tem nada, 

no  ultimo  troço  Jorge  viu  quatro  ou  cinco  casas  de  emigrantes  e 

camponeses, e a caracteristica arquitetura do caos.
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  - Os vizinhos detestam-me, não me visto como eles, à noite não vou para o 

café falar mal da miséria e dos políticos, não me embebedo com os homens 

que  são  todos  alcoólicos  e  algumas  mulheres  também,  não  faço  figuras 

tristes aos tombos até casa, não bato na mulher, nem se quer tenho uma o 

que os faz duvidar logo do meu passado e da minha “inclinação”, ainda por 

cima tenho gestos amaricados e mãos de mulher, mas não me importa os 

seus  juízos  precipitados,  gosto  deles  e  tenho  pena  delas.  Está  aqui  um 

pedaço da humanidade em desespero e sem saber como viver e por alguma 

razão eu me encontro neste lugar também. A vida aqui sempre foi assim, 

agora com mais brinquedos, o meu vizinho mais próximo tem um Mercedes 

à porta do casebre por acabar. As crianças sofrem com a brutalidade dos 

pais agarrados ao “Magalhães” -  a  sensação que Jorge tem é que nada 

muda na essência por mais revoluções que se façam, a ignorância domina 

tudo e torna-nos irracionais, por mais que não queiramos.

Quando decide fazer  a  horta  cria  uma amizade com a Irene da loja  das 

alfaias e das sementes, uma relação quase secreta, porque nem ele nem ela 

querem estar na boca de toda a gente. Perante a confissão - de horta não 

percebo nada – a rapariga sempre a sorrir deu-lhe uma fotocópia como se 

lhe passasse um bilhetinho amoroso, conquistou de imediato Jorgito.

CALENDÁRIO DE SEMENTEIRAS

JANEIRO – Este mês que é geralmente de Inverno rigoroso, com muitas 

chuvas e grandes geadas, convém proteger bem todos os alforbes. Semeia-

se: Favas,  Ervilhas de grão e de quebrar,  Cebolas,  Alho francês,  Couve 

galega, Pencas, Rabanetes e Nabiças. E em estufas ou estufins: Tomates, 

Pimentos, Beringelas e Alfaces.

FEVEREIRO –  Semeia-se:  Favas,  Ervilhas  de  grão  de  quebrar,  Alfaces, 

Chicórias,  Coentros,  Cebolas,  Acelga,  Aipo,  Alho  francês,  Beterraba, 

Agriões,  Tomates,  Pimentos,  Beringelas,  Couves,  Rabanetes,  Nabiças, 

Pencas e Salsa.

MARÇO  –  Semeia-se: Acelga,  Agriões,  Aipo,  Alfaces,  Alho  francês, 

Beringelas,  Beterraba,  Cenouras,  Chicória,  Coentros,  Bróculos,  Couves 



flores,  Couve  galega,  Couve  bruxelas,  Repolhos,  Pencas,  Espargos, 

Espinafres,  Feijão  de  Vagem  de  trepar  e  rasteiro,  Pimentos,  Tomates, 

Nabiças, Rabanetes e Salsa.

Sementes de flores, começam as sementeiras da Primavera para floração no 

Verão,  como:  Sécias,  Zínias,  Statice,  Cosmos,  Perpétuas,  Galhardas, 

Cravos,  Cravinas,  Petúnias,  Assembleias,  Bons-dias,  Chagas,  Sálvias, 

Balsâmia, Phlox, Centáureas, Celósia plumosa e Gipsofilas, etc.

ABRIL e MAIO – Semeia-se: Abóboras, Beterraba, Acelga, Agriões, Alfaces, 

Chicória,  Aipo,  Alho  francês,  Cenouras,  Espargos,  Couves  de  todas  as 

variedades incluindo Couve de bruxelas, Bróculos, Couves flores e todos os 

Repolhos, Melancia, Melões, Pepinos, Espinafres, Feijão de vagem de trepar 

e rasteiro, Nabiças, Rabanetes, Coentros e Salsa.

JUNHO –  Semeia-se: Alfaces  de  Verão,  Cenouras,  Beterraba,  Feijão  de 

vagem  de  trepar  e  rasteiro,  Chicória,  Espinafres,  Rabanetes,  Coentros, 

Salsa, Pepinos, Melões, Nabiças, Nabos e todas as couves.

JULHO  –  Semeia-se: Alfaces,  Cenouras,  Acelga,  Beterraba,  Chicória, 

Espinafres,  Feijão  de  vagem  de  trepar  e  rasteiro,  Nabiças,  Nabos, 

Rabanetes, Coentros, Salsa e todas as Couves.

AGOSTO  –  Semeia-se: Alfaces,  Acelga,  Aipo,  Beterraba,  Cenouras, 

Chicória,  Espinafres,  Rabanetes,  Coentros,  Salsa,  Feijão  de  Vagem, 

Nabiças, todos os nabos e todas as couves.

SETEMBRO –  Semeia-se:  Acelga, Aipo, Alho francês, Cebolas, Beterraba, 

Espinafres,  Chicória,  Favas,  Ervilhas  de  grão  e  de  quebrar,  Rabanetes, 

Nabiças,  Nabos,  Salsa,  Coentros,  Couve  flor,  Couve  nabiça,  Pencas, 

Tronchudas e Repolhos.

OUTUBRO –  Semeia-se:  Acelgas, Aipo, Alfaces de inverno, Cebolas, Alho 

francês, Beterraba, Chicória, Favas, Ervilhas, Salsa, Coentros, Rabanetes, 

Nabiças, Nabos, Couve galega, Penca, Tronchuda e Repolhos.

NOVEMBRO  –  A  partir  deste  mês  as  sementeiras  começam  a  perigar, 

devido à inconstância do tempo que é normalmente de rigorosa invernia,  

convém escolher locais apropriados para as sementeiras de Inverno e de 

preferência  voltados  para  sul  e  abrigados  do  norte  e  também levemente 

inclinados  para  facilitar  o  escoamento  das  águas.  Semeia-se:  Alface  de 

Inverno, Cebolas, Favas, Ervilhas de grão e de quebrar, Rabanetes, Salsa, 

Coentros, Nabiças, Couve galega, Tronchuda e Repolhos.



DEZEMBRO – Durante  o mês de Dezembro podem semear-se  todas as 

variedades  que  mencionamos  no  mês  de  Novembro  e  em  estufas  ou 

estufins: Pimentos, Tomates e Beringelas.

Não sabe nada dos irmãos, perderam o contacto - provavelmente nem se 

darão ao trabalho de me procurar - percebe que não queiram saber de si, a 

culpa  é  sua,  nunca  conseguiu  que  o  entendessem.  Mas  há  sinais  que 

demonstram que com eles está tudo bem, a conta do tio foi congelada a 

pedido dos herdeiros. Não sabe se está a ser injusto mas apraz a ideia que 

sem a sua presença ou certidão de óbito ninguém pode mexer no dinheiro: 

-  Adio o problema porque não sei como é que o hei-de resolver.

Decide  cavar  a  terra  com as  próprias  mãos,  com o  seu  esforço,  mas  a 

enxada nem entra por mais forte que seja o arremesso - a terra é dura como 

calhau - desabafa com a Irene que não sabe porquê mas acha-lhe imensa 

graça - experimente molhá-la, amolecê-la, mas se quiser arranjo alguém que 

lá vá com a máquina. 

A natureza resiste é o que acha - mas não desisto, perco a primeira batalha 

mas tenho esperança em ganhar a guerra, a mão doente está do meu lado, 

cada vez se queixa menos, mas sei o que ela sofre.



47.

  Meio-dia, hora em que os camponeses se estiraçam à sombra das árvores, 

a sonhar com mais terras e colheitas, cabras e ovelhas tasquinham pelas 

veredas, cantam galos à solta, noras ferrugentas chiam na várzea exaustas 

de largar água sobre a terra insaciável, terra gretada no verão lamacenta no 

inverno mas sempre mimada pelos homens e mulheres do lugar, gente que 

se agarra ao solo como as figueiras às encostas pedregosas, ali nasce ali  

medra numa vida mais seca do que o deserto, a aldeia presa de montes e 

outeiros é tão pequena que cabe no seu gesto largo, como se tudo aquilo 

fosse seu.

Sabe que um dia tem de voltar, o seu mundo é o da cidade, não há volta a 

dar, a estadia no campo é algo que precisa, a explicação está para lá do seu 

entendimento - o campo é bom para isso - ter tempo de pensar com calma 

se vale a pena tentar encontrar explicação para tudo - e se calhar não vale.

A força do luar encaminha-o para lá da compreensão, deixar nas estrelas do 

céu  fundirem-se as constelações da alma - terá o mundo que ter sentido 

para além daquele que o criou - é a essa criação que chama Deus -  devia 

ser Ele a nos conduzir, praticamente um deixar ir.

Usa a internet da loja da Irene para comprar livros, passa o tempo a ler e o 

tempo passa sem dar por isso. mandou estucar as paredes do casebre e 

nelas escreve o que a alma e os livros ditam. A Irene adora o mural, é muito  

devota e sensível, acredita em toda a espécie de crendices, adivinhações, 

magias e sonhos, acredita em videntes, encontros azarentos, nas mezinhas 

populares, no fim do mundo próximo.

ab alio
são tomás
a religião tranquiliza

ionesco

a demência diz à verdade o que ela tem de relativo

tocam por engano



disciplinou-se  até  à  totalidade  disse  nietzsche sobre 
goethe

o que podemos chamar nosso a não ser

energia
força
vontade

o mesmo a que diz respeito a angústia da influência

anywhere

habitar lisboa como se estivesse em nova-iorque
outro sítio qualquer

cusanus

somos  o  centro  tanto  como  qualquer  outro  ponto  do 
universo
todas as coisas estão contidas no todo que está contido 
em todas as coisas

w.b.jerusalem

sou  como  a  cobra  que  renova  a  pele  rejuvenescendo 
sempre

porquê eu?
a passagem de eu-devo-para-eu-quero

der leib

amo aquele cuja alma transborda

inventámos a felicidade dizem os últimos homens 
piscando os olhos

quando não temos um bom pai é preciso inventar um

tenho a vivência necessitada de reparação

hegel e lourenço

cada sociedade tem a justiça que merece
os juízes estão em toda a parte a justiça em parte alguma
preciso  do  outro  para  existir  e  não  posso  existir 
plenamente se o outro é meu rival um de nós está a mais

toda  a  violência  é  ressentimento  horror  exorcizado 
sentimento dilacerante de existir



onde está o poder que nos fala sem que possamos falar 
com ele

nego o mal até que finalmente o atinja mortalmente

aos homens [ ] o uso da razão sem uso

como peixinho na água santo antónio previu o dilúvio

einstein 

fogo do inferno medo da sombra virtude pendurada na 
fatalidade

hora demasiado contrária

um pouco de veneno de vez em quando produz sonhos 
agradáveis  muito  veneno  finalmente  para  uma  morte 
deleitável

o espírito liga
alma & corpo
e agora
eu

alvaro de campos

bacanal de todos os propósitos
só quero estar vivo se valer a pena, em conversa vejo-me 
na obrigação de questionar a finalidade da vida

ou esvazio-me de mim-próprio
provoco que a sorte seja cada vez mais penosa / dura e 
assim  serei  um  buraco  de  ácido  na  vida  social 
normalizada, a vergonha dos irmãos

hoje ainda não é ontem mas já foi amanhã. serei sempre 
o indesejado que se impõe pelo que não faz

j.l.borges

eco

o desejo não é menos culpado que o acto

nem o que foi nem o que será me interessam os factos 
são  meros  pontos  de  partida  para  o  raciocínio  e  a 
invenção

a história é um pesadelo de que quero acordar

joyce



riqueza a forma mais incómoda da vulgaridade

a ideia de tirar vida é demoníaca a de perder celestial

palavra símbolo mágico que a usura do tempo desgastou

buda 

nas margens do rio-esgoto lavadeiras incrédulas como eu

almas corpos coisas tudo é fogo ardente /  se Deus me 
tocar

heraclito

o ascetismo convém-me depois de ter experimentado a 
vida

hoffman

pingo o karma finíssima estrutura mental

françois couperin a sua sombra errante paira no ar

a adivinha o enigma que nasce da resposta | pergunta do 
estúpido
a vida o enigma 
a morte a resposta

liber asylum [zona-franca]

o  meu  tempo  e  pensamento  não  são  elementos  de 
negociação se sofro é porque tenho de sofrer os meus 
actos fazem sombras no universo infinito de sentidos

um facto estético

croce

coisa demasiado substantiva hoje

aprender  é  recordar  /  ignorar  saber  esquecer  |  a 
recordação perpétua de um si-próprio

a rosa sem porquê floresce porque floresce diz  angelus 
silesius

os deuses duram o que duram e depois morrem

shiphape
ser eminente no meu género atento ao sentido ao som



da minha morte a barba não sabe

william faulkner

as letras agradecem com a tímida riqueza 
dos que não são nada

o mundo é fábula onde perdemos a razão e spinoza

escravatura  o  principal  negócio  de  quem  não  tem 
liberdade

quem fala nós embarca todos na jangada à deriva no mar 
das  suas dúvidas

e.jünger

das memórias dignas sou um ignorante

o que me surpreende imediatamente me embriaga

algum tempo
significa
nada

narciso-me  até à desfiguração

zola

as  imagens  marginalizam  gradualmente  escritores  e 
músicos que remetem o visível para o invisível

o escritor é artista sem público

beijo apaixonadamente os livros que gosto o amor é uma 
possibilidade racional

deus tornou-se homem que pelos vistos se pode tornar 
deus
o mal é um colosso deus um fraco como eu

o homem está implícito na criança que é anterior a si
a inteligência é  reencarnação

fernando  pessoa reconhece  três  níveis  superiores  de 
inteligência   génio   talento   argúcia.  a  inteligência 
abstracta individualizada a concreta tornada abstracta e a 
individualização da concreta. a imortalidade reconhece o 
génio a fama revê-se no talento a argúcia produz riqueza. 
a inteligência pertence ao espírito  que se relaciona em 
três géneros  intelecto  sentimento e  vontade 



escola do ressentimento
tudo o que  diz reflecte o contrário

no falar há pouca reflexão

a  arte  não  é  escoadouro  nem  esgoto  dos  nossos 
sentimentos
o artista só pertence à sua época pelos erros que comete

não há resultado só processo

platão

a partir deste momento o escritor confessa-se preocupado 
o não-personagem está a fugir esperava tudo menos isto 
corre o risco de o perder e a não-história acabar assim

blake
a minha alma nem sempre se relaciona comigo por vezes 
torna-se conflituosa e promíscua

adsum
estou presente

tudo se cumpre maravilhosa e exactamente no homem

hölderlin

amici vitia si feras. facis tua
diz o amigo-da-onça

a palavra dita é algo morto no coração

schiu

a mulher nunca teve a sua verdadeira humanidade

não falo de mim só escrevo

breaks good’s image in us

homem-de-solidão

baudelaire

o  que  distingue  aquele  que  faz  do  que  não  faz  é  a 
vontade
quem é mais drogado o cocainómano ou o lexotanomano
que devo eu não ler

uma frase que não gosto
reuniu um exército de fantasmas



para encontrar a morte no combate
mesmo dita por alguém que admiro

h.bloom

só se pode perder aquilo que nunca se teve

não irei escrever mais obsessivamente

sinto-me actor num filme | não sei o papel | não há guião

herança do conhecimento riqueza infinita 
qualquer um pode ser seu herdeiro
poucos a reclamam

se Deus quiser vou morrer esquecido
in goettes namen
mein beister

gostava de ser irmão de mim-próprio

for give me
não me sei comportar
for give me
solta-se o espírito
let me live

reconheço o escritor 
herdeiro de tudo o que foi escrito e
o antecede com a afinidade electiva
própria da sua alma

kant

algo mais que um ser natural

a festa do matrimónio tem em geral algo de grosseiro
o ritual reflecte aquilo que o casal gostaria de ser
mas não é | não pode | nem sabe

solidões que se protegem | imagem de amor

o que fizer em vida  acompanha-me eternamente 
seja lá isso o que for

a riqueza individual reflecte quota-parte
 no sofrimento da humanidade

keats



se não houver riqueza
não há pobreza
material
se não houver riqueza
há pobreza
espiritual

fim-causa da casualidade em todas as causas
[morte]
causa das causas

o entendimento acha quase tudo ridículo
a razão quase nada

a doença surge da paixão sem esperança

aceito a não-resposta com uma naturalidade 
que espanta a existência 
a causa da doença
o acidente
a morte
será mesmo assim
ou vagueio insensivelmente nas respostas
ascensão do ser diz-me alguma coisa

porque me há-de preocupar o que penso
se ele próprio não se dá ao trabalho de pensar nisso
antes de pensar

para além da metafísica ou da fé
faz todo o sentido a graça divina
do esquecimento no renascimento
acho fundamental começar tudo de novo

c.g.jung

se deixar de beber fumar fazer amor 
não sei se a vida será realmente mais longa
 mas       vai       parecer       mais        l o n g a

só entre duas almas me sinto completo
se a uma a possuo a outra aguarda
serenamente a minha chegada
o tempo vencido pelo amor

se recuso o que desconheço
caminharei sempre pelo óbvio

a sua voz de cristal
acorda-me os tímpanos



cristão virtuoso
capaz de estimar o sábio-pagão
ter a leviandade egoísta do que na praia se sente feliz
por não ser aquele que lhe faz a cama no hotel

v. da silva
só os apóstolos conheciam jesus no seu tempo

a república
mulher de má-vida
sustentada por homens
tirana escrava do conceito de tirania
não vê para além do óbvio

depois dos tiranos 
não conheço nada mais detestável que os heróis

quantos seres humanos mata [a fingir] 
um actor americano por ano
não lhe invejo a fama

borges no egipto pegou num punhado de areia deixou-o 
cair  silenciosamente  um pouco mais  longe e  disse em 
voz baixa estou a modificar o sara.

r.m.rilke
a paciência é tudo

penetrar insensivelmente nas respostas

não é necessário um olhar palavra ou gesto
basta simplesmente estarmos juntos
promete que viverás
tender & true

não ultrapasso o obstáculo ignorando-o



48.

  Calaram-se os passaritos, as rolas e os corvos, deixou de se ouvir o zumbir 

dos insectos. O poente, toda a paisagem do fim de tarde entra pelos olhos 

dentro, as sombras desaparecem lentamente, a terra está arada - amanhã 

divido-a em talhões - a Irene insiste em oferecer as sementes.

Entra hesitante na casota mal iluminada, evita o olhar de Jorge, senta-se no 

divã e não diz nada, ele senta-se a seu lado, encosta-se a ela, desaperta-lhe 

a blusa e acaricia-lhe o peito. Dá-lhe um beijo na testa, de seguida procura 

com a boca os seus lábios que resistem por instantes, mas logo lentamente 

se  afastam  e  as  línguas  encontram-se  num  beijo  prolongado,  a  mão 

saudável aproveita a distracção para lhe soltar o cabelo amarrado, libertando 

o aroma da terra, a mão doente desperta no seu joelho e sobe pela perna 

num percurso audacioso, quando quase chega ao objectivo encontra a mão 

dela que protege o triângulo amoroso, insiste e ganha a disputa, chegando 

ao  local  desejado,  o  tecido  de  algodão  macio  está  completamente 

encharcado entre as pernas que agora se abrem em oferta, a Irene dá um 

gemidinho  quando  a  mão  milagrosamente  curada  lhe  afaga  a  sua  parte 

peluda mais intima, que palpita desenfreadamente, vem-se com um grito que 

a assusta e acorda o pecado, levanta-se de rompante com as faces rosadas 

e sai porta fora, noite dentro. O marquês deixa-se ficar deitado, feliz, assiste 

ao renascimento do seu sexo.



49.

  - Tens de me dizer quem é o pai da Santa - diz a Kitty.

- Porque é que a tia insiste - responde Berta Oschman - já lhe disse que isso 

não interessa.

- Mas eu preciso de saber, é um pressentimento que não me larga, viver na 

dúvida é insuportável. 

- Nisso estamos de acordo, sei do que está a falar. 

- Eu posso resolver o teu problema, esclarecer a tua dúvida. 

- A tia sabe quem é a minha mãe? 

- Depende do acordo que fizermos. 

Por um tempo indeterminado ficam as duas a olhar o mar na varanda da 

casa  na  Linha,  são  duas belas  mulheres,  como se  fossem uma só  com 

idades diferentes. 

- O pai da Santa é o Borges d'Almeida. 

- Eu sabia - grita kitty - o marido da Flor do Valle. 

- Agora é a sua vez, quem é a minha mãe? - pergunta ansiosa Berta. 

- A tua mãe sou eu.



Marquês de Flor do Valle



« Deverei julgar algo mais no facto de estarmos 

agora  aqui,  é  magia  sim,  pedes  um  sinal, 

haverá  sinal  mais  forte  que  o  calor  dos  teus 

dedos na página onde estamos? sente brisa no 

virar da folha, encosta os lábios e encontrarás 

os meus, juro, como o azeite e a água que por 

momentos  se  agitam  juntos  para  logo  se 

voltarem a separar, ou acarícia a palavra que se 

separa  em  letrinhas  que  não  descansam 

enquanto não se voltam a juntar de novo, sim 

estou a pedir que te relaciones comigo, em boa 

companhia  tudo  e  nada  parece  ter  interesse, 

quero algo mais de ti... »


